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Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Sexta-Feira, 17 de Abril de 2020 - Edição nº 10717

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Cuiabá 3
Diretoria do Fórum 3
Varas Cíveis 4
		1ª Vara Cível 4
		2ª Vara Cível 5
		3ª Vara Cível 7
		4ª Vara Cível 41
		5ª Vara Cível 57
		6ª Vara Cível 83
		7ª Vara Cível 97
		8ª Vara Cível 120
		9ª Vara Cível 139
		10ª Vara Cível 187
		11ª Vara Civel 201
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 215
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 224
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 234
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 264
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 277

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 277
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 277
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 280
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 282
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 296
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 300

Varas Especializadas da Fazenda Pública 302
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 302
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 308
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 312
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 318
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 323
		Vara Especializada de Execução Fiscal 332

Vara Especializada do Meio Ambiente 380
Varas Criminais 383
		5ª Vara Criminal 383
		9ª Vara Criminal 383
		11ª Vara Criminal - J. Militar 383
		13ª Vara Criminal 385

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 385
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 385
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 388

Juizados Especiais Cíveis 389
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 389
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá 429
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 450
		Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá 459

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá 467
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá 490
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá 498
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 517



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016854-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

. Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO nº: 1016854-48.2020.8.11.0041 

(PJE 3) Recebido às 20h52min. Vistos em plantão. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, contra ato indigitado coator de 

lavra do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO DA SEFAZ/MT, ambos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade 

coatora que proceda a liberação e/ou devolução da mercadoria 

apreendida constante das notas fiscais de n. 92278 e 91972, 

pertencentes ao impetrante, objeto dos tad’s 1144895-4 e 1144895-7, 

mediante a assinatura de termo de fiel depositário, independentemente do 

pagamento de tributos ou regularização cadastral, que deverão ser 

exigidos na forma da lei. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni 

iuris e do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. 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 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: a) pedidos de habeas-corpus e mandados de 

segurança em que figurar como coator autoridade submetida à 

competência jurisdicional do magistrado plantonista; b) medida liminar em 

dissídio coletivo de greve; c) comunicações de prisão em flagrante e à 

apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; d) em caso 

de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou 

temporária; e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou 

valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 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. g) medidas 

urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a 

que se referem as Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 

12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [...] §3º. 

Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de 

importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.” 

No mesmo sentido, saliento que art. 243 da CNGC, regulamentou os casos 

em que é vedada apreciação do pedido durante o plantão judiciário, senão 

vejamos: Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de: I – 

reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou reexame; III – pedido de 

prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; IV – pedido de 

levantamento de importância em dinheiro; V – pedido de liberação de bens 

apreendidos. 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, 15 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016893-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALASTORI TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA PENHA LOPES OAB - ES21312 (ADVOGADO(A))

ADAMASTOR STEIN OAB - ES22577 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE ARRECADADOR DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1016893-45.2020.8.11.0041 

(PJE 3) Recebido às 11h05min. Vistos em plantão.. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com pedido de liminar impetrado por MALASTORI 

TRANSPORTES LTDA, contra ato indigitado coator de lavra do CHEFE DO 

POSTO FISCAL FLAVIO GOMES e a SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora suspenda o 

ato lesivo que deu motivo ao pedido, assegurando o direito de prosseguir 

viagem da impetrante, bem como suspender a exigência de pagamento da 

multa imposta, ou seja, requer a liberação do bem, independentemente do 

pagamento de multa. Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. 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 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. [...] §3º. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos 

de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de 

bens apreendidos.” No mesmo sentido, saliento que art. 243 da CNGC, 

regulamentou os casos em que é vedada apreciação do pedido durante o 

plantão judiciário, senão vejamos: Art. 243. É vedada a apreciação no 

plantão judiciário de: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial 

de origem ou em plantão anterior; II – pedido de reconsideração ou 

reexame; III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta 

telefônica; IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; V – 

pedido de liberação de bens apreendidos. 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, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA N°: 0737267-18.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 Requerente: Thais Ferst Bertolin

 Advogado: Murilo Castro de Melo – OAB/MT 11.449

 Vistos etc.

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

formulado por Thais Ferst Bertolin, por meio de seu representante legal, no 

valor de R$ 474,34 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos).

 Pois bem. Compulsando o expediente, verifico que a guia de recolhimento 

n. 56635 pertence a Comarca de Várzea Grande/MT, de modo a tornar a 

presente Diretoria incompetente para dirimir a questão, uma vez que a 

competência deste Juízo se limita às guias da Comarca de Cuiabá/MT, 

razão pela qual a Requerente deverá se dirigir ao Juízo da Comarca de 

Várzea Grande para pleitear a restituição referente a Guia n. 56635.

No que alude ao requerimento de restituição da Guia n. 56633, inicialmente, 
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faz-se necessário consignar que a Lei n. 4.574, de 27 de dezembro de 

1982, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual, o processo 

administrativo e dá outras providências, veda a restituição de valores da 

taxa judiciária em qualquer caso, in verbis:

 "Art. 17. Os contribuintes dos tributos estaduais tem direito, 

independentemente de prévio protesto à restituição total ou parcial do 

tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes 

casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o 

devido, em face da legislação tributária aplicável, ou de natureza ou 

circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

 II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 

aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 

conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação, ou rescisão de decisão condenatória.

 Parágrafo único. “A taxa judiciária em caso algum poderá ser restituída”. 

(destaquei)

 Desse modo, extrai-se do dispositivo legal que a taxa judiciária não 

poderá ser restituída à parte em caso algum, não devendo, portanto, o 

magistrado ultrapassar o que foi positivado nas normas jurídicas, mas 

apenas agir nos limites da lei, em observância ao Princípio da Legalidade 

previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Assim, considerando o teor do parágrafo único da Lei n. 4.574, defiro 

parcialmente o pedido de restituição referente à guia judicial de n. 56633, 

no que alude apenas ao valor arrecadado a título de custas judiciais, qual 

seja R$ 187,92 (cento e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), 

por não ser possível a restituição da taxa judiciária em qualquer hipótese.

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 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: 1044890-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEBIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039986-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON TUESTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

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 requerida para se 

manifestar nos presentes autos sobre o parecer do administrador judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052228-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009183-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CRUZ MAZOROVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052230-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

O.R.A.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM OAB - 

MT21178/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida 

para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, 

juntando aos autos os atos constitutivos. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1036930-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (EMBARGADO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (EMBARGADO)

ÂNGELA KEMZIA SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO 

1036930-98.2017.8.11.0041 Vistos. Tratam-se de Embargos de Terceiro 

c/c pedido de reconvenção na ação de reintegração na posse e pedido de 

liminar inaudita altera pars opostos por LUIS PEREIRA, contra ESPÓLIO DE 

JOÃO SANTIN, representada pela inventariante ÂNGELA KEMZIA SANTIN 

e ARMELINDA ANGELA SANTIN de embargos de terceiro sobre área com 

extensão de 44 has (quarenta e quatro hectares), denominada Sítio Dois 

Irmãos, localizada no município de Chapada dos Guimarães/MT, na área 

em litígio denominada Fazenda Santa Bárabara II. Afirma o embargante, 

que adquiriu a área de 44 hectares, dentro da Fazenda Santa Bárabara II 

de Milton Cardoso, que por sua vez, havia adquirido a posse da área por 

meio de um acordo realizado com João Santin, para quitar certas dívidas 

trabalhistas do longo período de relação de trabalho. Requereu a 

concessão de liminar para ser reintegrado à área de 44 hectares, uma vez 

que estaria ocupando a área há mais de ano e dia, por mais de três anos, 

fundamentando sua posse no contrato de compra e venda de Id. 

11033285. Com a inicial vieram os documentos de Id. 11033156 a 

11033751. Designada audiência preliminar, sob Id. 11495657. Contestação 

apresentada sob Id. 11747190, em que o Espólio de João Santin, 

representando pela inventariante Ângela Kemzia Santin e Armelinda 

Ângela Santin, suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa, pois o 

embargante seria réu da ação principal 1023973-02.2016.8.11.0041, e não 

se enquadraria na qualidade de terceiro, suscitando ainda preliminar de 

intempestividade dos embargos de terceiro. No mérito, requereram a 

improcedência do pedido de manutenção de posse formulado pelo 

embargante, alegando que, Milton não era proprietário da área em questão, 

mas havia outra área, próxima ao lago do Manso. Que o próprio 

embargante já havia recebido em 2004, um lote de 13 hectares, também às 

margens do lago, e que este jamais ocupou a área em questão. Que Milton 

não poderia ter vendido área que não era dele, e que João Santin, já havia 

repelido outros supostos compradores anteriores, bem como que o 

contrato de Id. 11033285, é firmado com terceira pessoa, e a data de 

aquisição ali não é verdadeira. Com a contestação vieram os documentos 

de Id. 11747191 a 11747193. A audiência preliminar foi realizada conforme 

Id. 12567815. Na decisão de Id. 13108783, foi designada audiência de 

conciliação e inspeção judicial na área, a fim de elucidar os diversos 

processos que a envolvem. Em audiência, realizada após a inspeção 

judicial, conforme Id. 13703817, ficou determinada a exclusão do 

embargante da liminar deferida nos autos principais, uma vez que, em 

sede de cognição sumária, a sua posse havia sido minimamente 

demonstrada, deferindo o retorno ao local. A transcrição da decisão 

proferida foi juntada sob Id. 13875773. A inspeção judicial foi juntada sob 

Id. 14483108. Impugnação sob Id. 17781040. As partes foram intimadas 

conforme Id. 18776485, a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir. O feito foi saneado conforme Id. 20907450, onde foram 

rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e intempestividade dos 

embargos de terceiro, e designada audiência de instrução para oitiva de 

testemunhas. Gratuidade judiciária concedida à parte autora, conforme Id. 

21581776. Audiência de instrução realizada sob Id. 22015526 e 

depoimentos de Id. 22015530 a 22015857. Alegações finais da parte 

embargada sob Id. 22361067 e da parte embargante sob Id. 22478738. 

Parecer ministerial sob Id. 26492970. Os autos vieram conclusos para 

sentença. Eis o relatório. Fundamento e decido. Tratam-se de Embargos de 

Terceiro c/c pedido de reconvenção na ação de reintegração na posse e 

pedido de liminar inaudita altera pars opostos por LUIS PEREIRA, contra 

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, representada pela inventariante ÂNGELA 

KEMZIA SANTIN e ARMELINDA ANGELA SANTIN de embargos de terceiro 

sobre área com extensão de 44 ha (quarenta e quatro hectares), 

denominada Sítio Dois Irmãos, localizada no município de Chapada dos 

Guimarães/MT, na área em litígio denominada Fazenda Santa Bárbara II. 

Considerando que as preliminares já foram analisadas na decisão 

saneadora, posso ao julgamento do mérito, inclusive a preliminar 

novamente arguida em sede de alegações finais já foi devidamente 

analisada, o que faz incidir o impedimento do disposto no artigo 505 do 

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

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

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

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

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

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL INVADIDO POR 

INTEGRANTES DE MOVIMENTO ORGANIZADO - PROMESSA DE 

LOTEAMENTO DA ÁREA APÓS DESAPROPRIAÇÃO - CONIVÊNCIA DOS 

EMBARGANTES COM OS OCUPANTES - ALEGAÇÃO DE POSSE 

COMPARTILHADA, CUJA ATIVIDADE É UNICAMENTE A EXTRAÇÃO E A 

VENDA DE MADEIRAS - ARTIGOS 674 E SEGUINTES DO CPC - 

REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Terceiro visam 

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

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

Comprovado que os embargantes conscientemente autorizam a entrada e 

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

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

uma futura indenização pela desapropriação da área para efeito de 

assentamento, devem ser julgados improcedentes os Embargos de 

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

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

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

Publicado no DJE 15/09/2017). Latente, portanto, que para a procedência 

dos embargos de terceiros é imprescindível que a parte demonstre a sua 

qualidade de terceiro na lide e o exercício de posse justa antes da 

constrição. Quanto à alegação de sua qualidade de terceiro, tal já restou 

devidamente demonstrada, em razão da natureza de sua ocupação ser 

diversa da ocupação coletiva, debatida nos autos principais, conforme 

decisão que concedeu a liminar, e posteriormente quando do saneamento 

do feito. As ações possessórias em uma ótica restrita guardam razão com 

os instrumentos judiciais pelos quais se tutelam o evento posse do 

demandante (em uma esfera simplista exterioriza-se por intermédio do 

interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse), se 

limitando as discussões inerentes a factualidade isolada da posse. O 

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

aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão 

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

da posse. Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que 

o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de 

proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma 

justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o artigo 1196 do CC). 

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao 
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eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a 

posse. Assim a doutrina se manifesta: “(...) A tutela possessória pode ser 

exercida em juízo possessório ou petitório, a depender do fundamento 

subjacente ao pedido de proteção. No juízo possessório, buscam exercer 

as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma considerada, sem 

cogitar qualquer outra relação jurídica. No juízo possessório (ius 

possessionis), protege-se a posse pelo simples fato de ser ela um direito 

subjetivo digno de tutela. O fundamento da pretensão é a posse. Por outro 

lado, no juízo petitório (ius possidendi), a proteção a posse tem como 

substrato o direito de propriedade, ou seja, busca-se a posse como 

fundamento da titularidade do domínio. A consequência pratica de tal 

distinção reside no fato de que, na ação possessória, não cabe discutir a 

propriedade, porquanto a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre 

a posse. Somente no juízo petitório, fundado, obviamente, na posse 

decorrente da propriedade, é que se poderá falar em discussão acerca do 

domínio. (...) Quanto ao proprietário que sofre esbulho na sua posse, duas 

alternativas lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico: ajuizar ação 

reivindicatória com vistas a reaver a posse com base na propriedade ou 

ação de reintegração de posse com fundamente unicamente na ofensa à 

sua posse física anterior. Se optar pela segunda alternativa, o pleito será 

examinado sem levar em consideração a sua condição de proprietário. 

Além disso, o proprietário deverá demonstrar que, no momento do 

esbulho, exercia poder de fato sobre a coisa. ”. A legislação Civil 

Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua 

mantença na posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou 

esbulho, desde que comprove a presença dos requisitos do art. 561 do 

CPC, a saber: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a 

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

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

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

possuidor é esclarecido perante o Código Civil pelo artigo 1.196, assim 

dispõe: Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, 

ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de 

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

efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho 

possessório. Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, 

deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a 

sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência 

da posse pelo possuidor. Denota-se de uma lógica razoável que além dos 

requisitos acima, é sine qua non a demonstração da “posse” do 

demandante, razão pela qual começamos pela sua análise. Cabe à parte 

embargante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito e acerca do 

ônus da prova, dispõe o artigo 373 do CPC: 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 dos autos, percebe-se que as provas produzidas pela 

parte autora não são suficientes a comprovar o exercício de posse sobre 

os 44 hectares que pretende. DA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

Inicialmente, a parte autora não individualizou onde exercia a sua posse, 

quais as delimitações de sua ocupação. Os mapas apresentados sob Id. 

11033546 identificação a totalidade da Fazenda Santa Bárbara, da qual o 

autor afirma ser possuidor de apenas 44 hectares. A jurisprudência 

entende ser necessária a delimitação da área, objeto de litígio, a fim de que 

a sentença possa ser exequível, senão veja-se: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ACTIO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

MERITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 267, VI DO CPC, POR FALTA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA – 

ADUZIDO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DA 

POSSESSÓRIA – ÁREA QUE ESTARIA INDIVIDUALIZADA – 

INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO 

MERITÓRIA, AINDA QUE SOB FUNDAMENTO DIVERSO (ART. 267, IV – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO) - APELO DESPROVIDO. A individualização da área cuja 

posse se disputa constitui pressuposto de constituição válida e regular do 

processo, de forma que sua não demonstração enseja a extinção não 

meritória da ação de manutenção de posse, nos termos do art. 267, IV, 

CPC. Ainda que se concluísse que a ausência de individualização da área 

constitui questão afeta ao mérito da possessória, é certo que a alteração 

do julgado em sede recursal, para que a ação fosse extinta na forma do 

art. 269 do CPC resultaria em verdadeiro reformatio in pejus, já que pioraria 

a situação jurídica daquele que recorreu solitariamente, inviabilizando o 

manejo de nova actio possessória após o conserto do vício, óbice que não 

decorre da extinção fundada em qualquer dos incisos do art. 267 do CPC. 

(N.U 0001334-67.2002.8.11.0018, , MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2012, Publicado no DJE 11/01/2013) DO ALEGADO CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE POSSE O contrato apresentado sob Id. 11033285, 

também é extremamente frágil, e não demonstra a aquisição da posse da 

área, ou mesmo que o Sítio Dois Irmãos se localiza na área em litígio. A 

Cláusula Primeira do contrato assim descreve: “A Sr.ª Lenir Da Silva 

Ferreira Castro, é possuidor Do Sitio Dois Irmãos, sendo 44 hectares, 

Zona Rural, no município de Chapada dos Guimarães” Tal contrato pode se 

referir a qualquer área no município de Chapada dos Guimarães, não 

havendo qualquer descrição do lote, identificação da área onde se 

localiza, que normalmente consta em contratos de compra e venda de 

posse rural. Ademais, o contrato, tem data de assinatura em 30 de outubro 

de 2015, mas, o reconhecimento da firma se deu somente em 09 de 

novembro de 2017, ou seja, no mês anterior à propositura destes 

embargos, e após a propositura da ação principal. DA FORMA DE 

AQUISIÇÃO E EXERCÍCIO DA POSSE Ainda, o autor afirma que teria 

comprado o imóvel de Milton, e Lenir seria a procuradora deste, mas não 

há qualquer prova neste sentido, e a parte autora não produziu provas em 

audiência de instrução que fundamentassem tal relação jurídica. A 

testemunha ouvida em audiência, apenas afirmou que o autor teria 

adquirido o imóvel, mas não soube precisar detalhes sobre a negociação, 

nem mesmo como se dava essa procuração a Lenir. Também não restou 

demonstrada a posse de Milton, que ocupou a casa durante anos 

enquanto trabalhava para João Santin, o que não caracteriza posse, mas 

sim detenção, nos termos do artigo 1.198 do Código Civil, verbis: Art. 

1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em 

cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que 

começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação 

ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. 

Incumbia ao autor, provar a aquisição da posse de Milton perante João 

Santin, pois apenas alega que teria ocorrido um acordo trabalhista tácito. 

Portanto, não se demonstrando a qualidade de possuidor de Milton, não há 

como alegar que a posse foi transferida ao autor, pois a posse se 

transfere na mesma qualidade em que foi adquirida, nos termos do artigo 

1.203 do Código Civil. Também se extrai dos autos que o autor, é morador 

da região, conhecedor dos diversos problemas que a área já enfrentou e 

constantemente enfrenta com invasões consecutivas, mas que todas 

foram repelidas pelos antigos possuidores, por João Santin e agora pelos 

representantes do Espólio. Ademais, a área estava em atividade, com 

arrendamento do pasto para atividades agropecuárias, demonstrando que 

não estava abandonada. Quanto aos documentos de matrícula dos 

menores que estudam na região é importante destacar que o autor é 

antigo morador da região, já tendo sido beneficiado inclusive, com acordo 

firmado anteriormente sobre parte da área da Fazenda Santa Bárbara 

conforme documentos de Id. 11747196, firmado em janeiro de 2004, para 

solucionar antiga demanda de invasão de terras sobre a área. O que se 

conclui, é que o autor é morador da região, tendo já sido beneficiado com 

13 hectares em um acordo firmado anteriormente, e que este não 

demonstrou nenhuma das alegações da petição inicial de exercício de 

posse sobre os 44 hectares que afirma ser possuidor nesses autos. Não 

delimitou a área que pretende a proteção possessória, não comprovou o 

exercício de posse por Milton, não comprovou que adquiriu essa posse, e 

nem mesmo que a exercia anteriormente à propositura da demanda, sendo 

assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o principal fato 

constitutivo de seu direito, qual seja, a posse, o que leva à improcedência 

dos pedidos formulados. Dispositivo Com essas considerações, presentes 

não tendo sido demonstrados requisitos do art. 674 e 561 do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I do CPC, o pedido inicial 

formulado nos presentes autos formulado por LUIS PEREIRA, contra 

ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, representada pela inventariante ÂNGELA 

KEMZIA SANTIN e ARMELINDA ANGELA SANTIN de embargos de terceiro 

sobre área com extensão de 44 ha (quarenta e quatro hectares), 

denominada Sítio Dois Irmãos, localizada no município de Chapada dos 

Guimarães/MT, na área em litígio denominada Fazenda Santa Bárbara II, 

deixando de acolher o parecer ministerial. Condeno, ainda, a autora ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 
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artigo 85, §2º do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação 

e atuação do patrono, mas mantenho suspensa em razão da gratuidade 

judiciária concedida. Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, 

dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com 

as formalidades de estilo. Cuiabá, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005559-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ (REU)

OUTROS CADASTRADOS (REU)

NEVAIR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

Valdinineu Rissardi "Vereador Vá" (REU)

ADONI MEDEIROS "NICO" (REU)

NILDA DA SILVA TESOUREIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que, nos termos do 

Provimento nº 56/2007- CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas 

resoluções 4/2007 - DGTJ e 2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 

11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos termos do § 1° do art. 

1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o resumo da 

petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no formato de documento do 

Word, para o endereço cba.2cível@tjmt.jus.br, para que seja expedido o 

edital de citação, sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais 

CUIABÁ/MT, 14 de abril de 2020. Amanda Meira Florentino de Figueiredo 

Gestora Judicial SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029863-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERCULANO MACHADO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA NANTES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029863-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSE HERCULANO MACHADO 

FILHO EXECUTADO: GILMAR FERREIRA NANTES Vistos. O INCRA afirmou 

ter interesse no presente feito (id. n. 25324900) alegando que ajuizou 

Ação Reivindicatória sob o nº 1003972-84.2019.4.04.3603, em trâmite na 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop, em 

desfavor de José Herculano Machado Filho, ora exequente. Destaca a 

existência de sobreposição da Fazenda Graciana, imóvel objeto desta lide, 

com a área que a Autarquia Federal alega ser de sua propriedade. 

Sustenta que o imóvel rural em questão possui destinação social, in casu 

o assentamento de diversas famílias que já se encontram no local (Projeto 

de Assentamento Planalto do Iriri). No id. n. 26881978 - pág. 16, consta 

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da 

Subseção Judiciária de Sinop, no bojo dos autos da Ação Reivindicatória 

sob o nº 1003972-84.2019.4.04.3603, deferindo parcialmente a tutela de 

urgência requerida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, assegurando a faculdade de usar e gozar do imóvel. Instado, o 

representante do parquet manifestou pela imediata remessa à Justiça 

Federal. Eis a síntese do que passo a decidir. O art. 109, I, da Constituição 

Federal é taxativo ao dispor que compete aos juízes federais processar e 

julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas. Aliado ao que dispõe a lei e para não haver 

dúvida também sobre a quem compete verificar o interesse alegado, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 150 que dispõe: 

“COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTENCIA DE 

INTERESSE JURIDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA 

UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.” Assim, a análise 

do interesse manifestado pela autarquia compete à Justiça Federal, de 

modo que este juízo deve apenas determinar a remessa do feito para 

análise, processamento e julgamento, se for o caso. 1. Suspenda-se o 

cumprimento da decisão exarada no id. n. 25084613, até que se decida 

sobre o interesse do INCRA/MT. Caso tenha sido expedido mandado de 

reintegração de posse, seja procedido o imediato recolhimento; 2. Oficie a 

SESP; e 3. Após, remetam-se os autos à Justiça Federal. Intimem-se às 

partes, através de seus advogados. Ciência ao MPE. Cumpra-se, com 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1059619-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADYR MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1059619-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADYR MARQUES REU: FULANO 

DE TAL Vistos, Analisando os autos, denota-se que no decisum proferido 

no id. n. 28990201 foi determinada a emenda à inicial, de modo que o autor 

deveria, no prazo de 15 (quinze) dias: - Promover a delimitação do imóvel, 

colacionando o memorial descritivo; - Esclarecer como se dava o exercício 

da posse; - Quando e como se deu o esbulho possessório; - Colacionar 

cópia de seus documentos pessoais legíveis; - Anexar cópia da escritura 

pública legível; Contudo, o autor não cumpriu integralmente a emenda. 

Posto isso, em homenagem ao princípio da economia processual, 

oportunizo ao autor, mais uma vez, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 

(dez) dias, o cumprimento INTEGRAL da decisão lançada no id. n. 

28990201, precipuamente quanto as deliberações negritadas acima. 

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

concluso. Intime-se o autor, através de seu advogado. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038050-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FARIA ALVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS PODEROSO DE SOUZA OAB - SP230402 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038050-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA 
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FARIA ALVES - ME 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$ 178.675,54 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta e quatro centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 30587136. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004271-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. F. O. S. I. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DO PRADO GAMA OAB - MT26127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. A. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial em que ARTUR BARROS FREITAS OSTI SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA promove em desfavor de RICARDO 

AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM. As partes firmaram acordo, consoante se 

extrai do Id. 30156481. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, 

inc. III, “b” do CPC. Suspendo o presente processo até a data assinada 

para o cumprimento integral do referido acordo. Após o prazo fixado para 

o cumprimento do acordo, voltem-me os autos conclusos para extinção. 

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências Cuiabá, [Data de Publicação] JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019518-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA JESSICA SANTOS AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005369-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAMOS RIBERIO (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026562-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IU SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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: 1038331-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GILNEI FRITZEN (REU)

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-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 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 30767045 – postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005826-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB SEGUROS BRASIL 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 8 de 527



EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 10 (dez) 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1023173-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/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: 1023173-66.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES Vistos, etc. ELIANE 

BENEDITA RODRIGUES OLIVEIRA propôs a presente ação de retificação 

de registro civil, arguindo em síntese que pretende a retificação da sua 

certidão de casamento, pois arrependeu-se de manter seu nome de casa 

após o divorcio e quer a utilização do nome de solteira (ids. 20525959; 

20525967; 205259721; 2052973; 2052975; 20525976; 20525977; 

20525978; 20525979) O Ministério Público se manifestou favorável ao 

deferimento dos pedidos dos autores (id. 25314478). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A Lei de Registro Públicos (Lei n° 6.015/73) 

prescreve: “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.” O doutrinador Carlos Roberto 

Gonçalves, citando Serpa Lopes, coaduna com esse entendimento: se é 

possível a qualquer um dos cônjuges, quando do divórcio ou dissolução 

da união, abrir mão do patronímico adotado, é pertinente que se estenda 

tal benesse quando do estado de viuvez . Os documentos juntados aos 

autos são robustos para comprovar que a parte requerente divorciou-se 

consensualmente, conforme sentença de homologação dos autos 

1005236-43.2019.8.11.0041. Tendo em vista que, nos demais documentos 

acostados aos autos pela parte requerente, é possível se inferir que 

houve o divorcio e a manutenção no nome de casada, e não há prejuízo 

retornar ao seu nome de solteira e nem qualquer impedimento legal a 

obstar a restauração do nome de família que a interessada usava quando 

solteira. O parquet opinou pela procedência do pedido inicial. Sendo assim, 

verifico que o pedido merece guarida, vez que restaram corroborados os 

fatos alegados pelos requerentes. Com estas considerações e 

fundamentos, julgo PROCEDENTE o pedido de retificação no Livro de 

Registro de Nascimento, bem como na Certidão de Casamento, para 

suprimir o prenome “OLIVEIRA” no referido registro, passando a constar 

“ELIANE BENEDITA GOMES RODRIGUES”. Em consequência, extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

Expeçam-se os competentes mandados ao Cartório do 2º Oficio Registro 

Civil e Tabelionato para que seja realizada as retificações, devendo estes 

remeterem uma via a este juízo, para que sejam entregues aos autores, e 

uma cópia para ser arquivada com os presentes autos. Isento de custas, 

eis que os autores são beneficiários da justiça gratuita. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027610-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO SILVA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 1019133-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DO PRADO 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:

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 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: 1029063-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE BARROS TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

IMAGENS MEDICINA DIAGNÓSTICA (REU)

DR. SEBASTIÃO FERNANDEZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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: Hospital Jardim Cuiabá LTDA - MT, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação – a ser(em) 

expedido(s) – Denunciadas a lide. 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: 1031718-28.2019.8.11.0041

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)

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, 
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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: 1050647-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CABO FRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO BARROS (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO BARROS (REQUERIDO)

 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1057029-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA (AUTOR(A))

ADJEMIR URBANO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MURILO DOMINGOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há a possibilidade de composição para 

a solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de se presumir o interesse no 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010452-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRATENSE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS LEBRINHA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-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 10 (dez) 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061876-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MALV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VYAS ENERGIA PARTICIPACOES S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLLO ENERGIA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061876-66.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MALV EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A, SOLLO ENERGIA S/A., DISBENOP DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA, VYAS ENERGIA PARTICIPACOES S/A. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

Vistos etc., Cuida-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

distribuída durante o plantão judicial por Sollo Participação S.A., Sollo 

Energia S.A, Disbenop – Distribuidora de Bebidas Ltda e Yvas Energia 

Participações S.A. O referido pedido tinha como objetivo a expedição pelo 

distribuidor da comarca de Cuiabá de certidões de falência, concordata e 

recuperação judicial e extrajudicial e nada consta em certidão de 

insolvência civil. O pedido foi devidamente deferido pelo juiz plantonista, 

bem como as certidões foram expedidas e acostadas aos autos (Ids. 

27729918 e 27742245). Dessa forma, rematam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas e cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010505-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010505-29.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISAQUE DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 28/08/2020, 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 
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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: 1014842-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CHABALIN (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014842-61.2020.8.11.0041 Autor: EVA 

CHABALIN Réu: BANCO DO BRASIL SA 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 

28/07/2020, às 9h30, 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: 1007655-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO SCHUCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007655-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS APARECIDO SCHUCH REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias, cumprir de forma integral o despacho retro, 

juntando 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: 1004975-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004975-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS REU: BANCO BMG S.A 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 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: 1016749-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE JESUS NANTES (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: 1016749-71.2020.8.11.0041. AUTOR: 

REGINALDO DE JESUS NANTES 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: 1016803-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILENE ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016803-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOZILENE ALVES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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 
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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: 1016845-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LIMA VIEIRA (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: 1016845-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO LIMA VIEIRA 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; b) 

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). c) 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1016899-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MACIEL COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

NATASHA DAL SOTTO GENTIL OAB - MT28000/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016899-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO MACIEL COUTO REU: MARIA ESMERIA GARCIA RIBEIRO 

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; b) 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). c) 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 

do pedido de justiça gratuita. 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: 1009961-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009961-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSINEI CORREA DA SILVA REU: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 

Vistos. Defiro a retificação do polo passivo da ação no sistema PJE, 

mediante a alteração da razão social da parte ré de “VIA VAREJO S/A 

(CASAS BAHIA)”, CNPJ/MF n. 59.291.534/0001-67, para “VIA VAREJO 

S/A”, CNPJ/MF n. 33.041.260/0652-90, em razão da incorporação daquela 

por esta. Após, façam os autos conclusos para prolação de decisão de 

saneamento e organização do processo, ressalvada a possibilidade do 

eventual julgamento antecipado do mérito, nas hipóteses previstas nos 

artigos 354, 355 e 356 do NCPC. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010949-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: MARIA 

THERESA DE MENDONCA Vistos etc., A executada se insurge contra a 

decisão que determinou a penhora, aduzindo que o bloqueio recaiu sobre 

a pensão alimentícia que recebe de seu ex-companheiro, todavia não 

acostou nenhum documento probatório. Assim, intime-se a executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, junte documentos que comprovem o 

alegado, tais como extratos bancários de sua conta. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011442-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE FONCECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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°: 1011442-39.2020.8.11.0041 

Intime-se a parte autora para juntar as certidões requeridas pelo 

representante do Ministério Público, no prazo de 20 (vinte) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (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:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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°: 1017209-97.2016.8.11.0041 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição de Id. 31089672, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017209-97.2016.8.11.0041 

AUTOR: LEILA NUNES SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. 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. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. GUSTAVO VEIGA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado no 

consultório localizado à Rua Traçaia, nº262, Bairro: Verdão, telefone nº 65 

3052-9790. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e observando que somente a Requerida 

pugnou pela realização de pericia judicial, intime-a para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 

2017 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016898-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016898-67.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EURIPEDES ALVES PEREIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc., 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

DANOS MORAIS ajuizada por EURIPEDES ALVES PEREIRA, em desfavor 

de BANCO OLÉ CONSIGNADO. Alega que em 21/02/2020 compareceu em 

sua agencia para sacar sua aposentadoria, quando percebeu que foi 

realizado um TED no valor de R$ 456,79 (quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e nove centavos). Sustenta que se dirigiu até o órgão do 

INSS, e foi informado que o crédito se referia a um refinanciamento de 

empréstimo. Aduz que em razão do referido empréstimo vem sofrendo 

descontos no valor de R$ 18,65 (dezoito reais e sessenta e cinco 

centavos). Narra que tentou resolver administrativamente, todavia a 

requerida lhe informou que não era possível cancelar ou restituir o valor. 

Assim, requer seja determinada, liminarmente, a suspensão das 

cobranças, bem como a consignação do valor creditado a título de 

empréstimo em sua conta pela requerida. Com a inicial vieram os 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. 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. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo extrato bancário em que demonstra o crédito no valor de 

R$ 456,79 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove 
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centavos), bem como pelos holerites, donde se infere a ocorrência de 

descontos desde janeiro do corrente ano. O perigo de dano é evidente, 

tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto pelos 

prejuízos econômicos causados à reclamante, que terá sua renda mensal 

comprometida. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar que a requerida SUSPENDA, até decisão final, os descontos 

realizados no benefício do INSS da parte autora no valor de R$ 18,65 

(dezoito reais e sessenta e cinco centavos), provenientes de suposto 

contrato de renegociação de empréstimo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Defiro, igualmente, 

o pedido de consignação em juízo da importância creditada na conta do 

autor pela requerida. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

designada para o dia 08/08/2020, às 08h30min, com vistas à conciliação a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 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. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019902-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019902-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc., A parte reclamante 

se insurge (ID. 28653257) face ao descumprimento da liminar deferida nos 

autos, ao argumento de que a parte reclamada BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A não efetuou a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, 

todavia veio a bloquear a margem consignável da requerente. Assim, a 

autora postula pela ratificação da liminar concedida nos autos, bem como 

a multa aplicada. Pois bem, denota-se que a concessão da liminar foi no 

sentido de determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento 

da autora, no valor de R$ 2.121,41. (ID. 20021123). Assim, diante da 

noticia do descumprimento da decisão, DEFIRO O PEDIDO DA 

RECLAMANTE para revigorar a liminar concedida no ID 20021123, 

determinando ao reclamado BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A que suspenda 

os descontos na folha de pagamento da autora no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como para que retire o bloqueio de margem consignável, sob 

pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00 (duzentos reais) até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se o reclamado, desta decisão. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047168-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FABIO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047168-11.2019.8.11.0041 Autor: 

ANDERSON FABIO SAMPAIO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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. 

WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das Flores, nº 843, 

Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3624-1741, 98168-5400, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027246-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA DE FREITAS RODRIGUES (REQUERIDO)

NEIWTON ALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027246-81.2019.8.11.0041 Autor: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK Réu: NEIWTON ALVES 

RODRIGUES e outros 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, POR CARTA PRECATÓRIA, no seguinte 

endereço: Avenida do Contorno, nº 109, Bairro: Centro, CEP: 78335-000, 

na Cidade de Colniza, Estado de Mato Grosso. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015271-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015271-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: 

ALPHAVILLE BUFFET LTDA - EPP Vistos, etc. Trata-se AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE CARÁTER INIBITÓRIO c.c PERDAS E DANOS ajuizados por ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em desfavor de 

ALPHAVILLE BUFFER EIRELI ( ALPHAVILLE BUFFET), ambos qualificados 

na inicial. Em síntese, relata o autor que é organizado pelas associações 

de titulares de direitos autorais, nos termos da Lei 9.610/98, para exercer 

prerrogativa exclusiva de arrecadar e distribuir em todo o território 

nacional, a receita auferida à título de direitos autorais, em decorrência da 

utilização pública por parte de diversos tipos de usuários de obras 

musicais, lítero-musicais e de fonogramas, o que é um direito 

constitucionalmente garantido. Ocorre que a ré nos exercícios de sua 

atividade e interesses empresariais, vem se utilizando habitual e 

continuadamente de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e 

fonogramas, as quais foram executadas publicamente sem a autorização 

de seus titulares, e sem efetuar o pagamento das taxas pela execução 

destas. Assim, pugna pelo deferimento da tutela provisória de urgência 

para que seja determinado que a ré suspenda e/ou interrompa qualquer 

execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas enquanto não 

providenciar a autorização expressa para a execução. A inicial veio 

acompanhada de documentos. É o breve relato. 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. No 

caso dos autos tenho que não restou demonstrada de forma satisfatória a 

probabilidade do direito invocado, sendo necessária a formação do 

contraditório e instrução probatória para se ter maiores subsídios sobre a 

questão. Ademais, ausente o perito de dano, pois conforme narrado na 

inicial o fato gerador perdura desde março de 2017, sendo que somente 

agora vem em juízo rogando providências. Nesse trilhar, colaciono alguns 

julgados do TJMT: AGRAVO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO 

LEGAL C/C PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - 

ECAD - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A 

CONCESSÃO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.A matéria relacionada 

com os direitos autorais não é singela e demanda ampla discussão, pelo 

que não há que se deferir, de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS 

MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A 

PRETENSÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO 

DESPROVIDO. Ante a inexistência de prova inequívoca que demonstre a 

verossimilhança da alegação, bem como a ausência de comprovação de 

fundado receio de dano irreparável, no tocante ao possível dano, 

impossível a concessão da tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 

da Lei nº 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a 

suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras 

musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o 

disposto nos artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos 

para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges).(TJ/MT - 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 103333/2011- Relator Des. Juracy 

Persiani - Data de Julgamento: 25-01-2012) Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

31/08/2020, às 8h30 – Sala 1, com vistas à conciliação a ser realizada 

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

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

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo 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 
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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: 1012665-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

QUINTILIANO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTANA VIEIRA OAB - GO38121 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RIBEIRO GASPAROTTO (REU)

PROFLORA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012665-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

QUINTILIANO RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES DA 

CUNHA REU: PROFLORA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL 

LTDA - ME, LUANA RIBEIRO GASPAROTTO Cuida-se de AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIAS 

PAGAS C/C PERDAS E DANOS C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizada por MARCOS RODRIGUES DA CUNHA e QUINTILIANO 

RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR em desfavor de PROFORA ENGENHARIA 

E CONSULTORIA AMBIENTAL e LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, ambos 

qualificados na inicial. Para tanto, afirma terem celebrado contrato com as 

requeridas em 10 de maio de 2018 para prestação de assessoria técnica 

na propriedade denominada fazenda Tacumã, matrícula 6.259, situada no 

município de Querência, Mato Grosso. Sustenta que nos primeiros meses 

da vigência do contrato, os autores realizaram o pagamento do valor de 

R$ 440.700,00 (quatrocentos e quarenta mil e setecentos reais) em duas 

parcelas de R$ 220.350,00 (duzentos e vinte mil e trezentos e cinquenta 

reais) nos dias 14/05/2018 e 10/08/2018, via transferência bancária. 

Ocorre que nenhum dos serviços contratados foram executados, e desde 

16 de setembro de 2019 os requerentes não tem contato com as 

requeridas. Narra risco de dilapidação de patrimônio, deduzindo pedido de 

tutela provisória cautelar para bloqueio e indisponibilidade de todos os 

bens da agravada através de Bacenjud. Com a inicial vieram documentos. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC, 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. Já o 

artigo 311 do mesmo Código disciplina a tutela de evidência, registrando: 

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. Assim, elemento indispensável à 

concessão da tutela provisória, portanto, independente de sua natureza, é 

a evidência do direito alegado, competindo à parte interessada 

demonstrá-la em Juízo. Na hipótese em exame, data vênia, não há indícios 

seguros da existência do direito alegado na inicial. Embora comprovada a 

contratação da prestação de serviços entre autor e réu, bem como os 

depósitos realizados, não há nos autos comprovação de que a parte ré 

não prestou nenhum dos serviços ofertados. Assim, em princípio, não 

comprovando a probabilidade do direito. Ademais, avaliando o caso 

concreto, nesse momento processual, próprio de cognição não 

exauriente, prévio ao contraditório, tenho que não estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela pleiteada, notadamente porque, no 

caso dos autos, a rescisão é matéria atinente ao mérito, situação que 

recomenda não antecipá-la sem uma situação concreta de risco 

absolutamente delineada, em razão inclusive da trabalhosa reversibilidade. 

A jurisprudência já se manifestou em sentido absolutamente oposto ao 

indicado pelos autores. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E 

OUTRAS OBRIGAÇÕES CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RESCISÃO LIMINAR DO 

CONTRATO COM RECOLOCAÇÃO DO IMÓVEL À VENDA. PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 273 DO 

CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Para a concessão da tutela 

devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 273 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado (caput) e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I), que 

embora demonstrados, não permitem o deferimento da tutela pretendida, 

diante do perigo de irreversibilidade da medida. Inteligência do § 2º do 

artigo 273 do Código de Processo Civil. AGRAVO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, CAPUT , DO CPC. (Agravo de 

Instrumento Nº 70064233208, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/04/2015) 

[destaquei]. Outrossim, a indicação da eventual possibilidade de a parte ré, 

ainda sequer citada, vir a ocultar bens de sua titularidade, não é suficiente 

a justificar o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens, 

indemonstrado qualquer indício nesse sentido. A circunstância implica, 

ainda, na ausência de demonstração de periculum in mora. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

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

para comparecer à audiência designada para o dia 31/08/2020, às 

9h00min, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049333-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS ESTEVAO COIMBRA (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)

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 DECISÃO Processo: 1049333-31.2019.8.11.0041 Autor: DENIS 

ESTEVAO COIMBRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor 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 , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h15 – sala 09, a ser 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA IRIARTE DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010494-97.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELISANGELA IRIARTE DA HORA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc., Recebo a emenda a inicial. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada 

por ELISANGELA IRIARTE em desfavor de IUNA EDUCACIONAL S/A, 

ambos qualificado nos autos. A parte autora afirma que concluiu o curso 

de engenharia civil junto à promovida, sendo que colou grau em 

27/08/2018. Alega que recebeu o certificado definitivo de conclusão de 

curso, todavia tal documento encontra-se com a data de nascimento 

equivocada. Sustenta que em face do erro em seu diploma foi impedida de 

participar de concurso, bem como teve sua carteira profissional suspensa 

em 16/01/2020. Narra que foram várias as tentativas junto a requerida 

para a emissão de novo diploma, restando todas infrutíferas. Assim, 

requer em sede de liminar a emissão e a entrega do diploma graduação em 

engenharia civil retificado. 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. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, na 

medida em a autora junta documentos comprobatórios, tais como certidão 

de conclusão de curso (ID. 30042903), Declaração de Conclusão de curso 

(ID. 30042907), histórico escolar (ID. 30042920), bem como e-mails 

datados de outubro de 2019 em que a requerida afirma que o diploma 

ainda está sendo confeccionado (ID. 30042917). Quanto a urgência, 

frisa-se que a autora está sendo impedida de exercer sua profissão, vez 

que sua carteira profissional expirou e não é possível realizar sua 

renovação sem o diploma retificado. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a 

requerida emita o Certificado de Conclusão do Curso de Engenharia Civil 

devidamente retificado, no prazo de 15 (quinze) dias. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa de R$ 100,00 (cem 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 

04/08/2020, às 11h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

do respectivo 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). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053787-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053787-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON PEREIRA MENDES REU: SERASA S.A., BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA ajuizada por ROBSON PEREIRA MENDES, em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A. Pretende em sede de tutela de urgência a 

exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ao argumento 

de que o débito negativado é indevido, pois nunca contraiu serviços com o 

requerido. Com a inicial vieram os documentos. O autor propôs ação 

autônoma de nº 1053780-62.2019.8.11.0041, em que se discute o mesmo 

objeto da presente demanda, razão pela qual foi determinada a 

associação dos processos. Certidão de ID. 30855933 informou que não foi 

possível realizar a associação em virtude da ação nº 

1053780-62.2019.8.11.0041 encontrar-se na CEJUS. Vieram os autos 

conclusos. 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. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Além disso, as alegações 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. Por outro lado, 

não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome do Requerente dos seus bancos de dados, 
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tão somente em relação ao débito oriundo da parte requerida BANCO DO 

BRASIL S/A. referente ao contrato nº 444804865, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos 

de dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

designada para o dia 04/08/2020, às 09h30min, com vistas à conciliação a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 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. Assim 

que possível, proceda-se a associação destes autos ao processo nº 

10537-80-62.2019.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012826-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012826-37.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA DE ANTECIPADA, proposta por ROSELI 

APARECIDA RIBAS PEREIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, ambas qualificadas na inicial. Para 

tanto, aduz que possui uma relação consumerista com a Requerida, para 

consumo de energia, sob a Unidade Consumidora: 6/1076429-8, e que no 

ano de 2015 se viu impossibilitada em continuar honrando com o 

pagamento mensal dos serviços prestados. Sustenta que acabou 

incorrendo em mora, o que ocasionou o acumulo das dividas dos meses 

subsequentes, e que diante da inadimplência, a mesma procurou a 

Requerida para a realização de um acordo e parcelamento das dividas, 

gerando o Contrato 99400361, contudo, diante das dificuldades 

financeiras, em agosto de 2016 novamente deixou de honrar com o 

pagamento, voltando a estar inadimplente. Assim, requer em sede de tutela 

de urgência a determinação para que a divida de R$ 5.242,98 (cinco mil e 

duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) seja 

parcelada em 53 parcelas de R$100,00 (cem reais), depositados em conta 

judicial mensalmente, para quitação dos débitos. 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. Pois bem, a pretensão 

consignatória visa à liberação do devedor de determinada obrigação, e 

terá lugar, dentre outras hipóteses, quando o credor, sem justa causa, 

recusar o recebimento da importância objeto da oblação simples, ou 

quando negar-se dar quitação na forma devida. In casu, tenho que o 

pedido liminar não merece prospera, pois ausentes os requisitos 

necessários. O Código Civil é expresso ao dispor que o credor não é 

obrigado a receber pagamento do débito por prestação distinta da 

convencionada, ainda que mais valiosa, razão pela qual sem sua anuência 

não é possível autorizar o pagamento de dívida firmada em pecúnia por 

meio de dação em pagamento. Do mesmo modo, sem a concordância do 

credor, não é possível o parcelamento de um débito que foi acordado para 

pagamento de outra forma, não podendo uma parte alterar, sem anuência 

da parte contraria, os termos do contrato validamente estabelecido. Na 

situação em apreço a própria requerente afirma que havia sido 

convencionado um acordo para o pagamento das parcelas vencidas, 

sendo que em razão de seu inadimplemento seu nome foi incluído nos 

cadastros de inadimplentes e o ocorreu o corte de fornecimento de 

energia a sua casa. Com isso, não é possível que este magistrado 

determine o valor justo a ser cobrado pela ré pelos serviços prestados e, 

como consequência autorizar o depósito dessa importância, afastando os 

efeitos da mora, haja vista que a mesma não honrou o debito, e que o fato 

de não possuir condições financeiras, não autoriza a dispensa de 

pagamento, sendo obrigação do titular procurar meios para saldas as 

dividas. Vale salientar, que a consignação em pagamento visa exonerar o 

devedor de sua obrigação, mediante deposito da quantia ou da coisa 

devida, e só poderá ter forca de pagamento se concorrerem “ em relação 

às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais 

não e valido o pagamento”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DA 

DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO. 1. 

Preliminar contrarrecursal de deserção. Benefício da gratuidade da justiça 

concedido para fim exclusivo de análise do recurso. 2. A concessão de 

tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa, nos 

termos do artigo 300 do CPC/15, exige a cumulatividade dos requisitos da 

probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de 

perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja 

concedida em decisão final. 3. A ação de consignação em pagamento 

objetiva a extinção da obrigação. Não há como obrigar o credor a receber 

a quantia de forma parcelada quando assim não foi ajustado entre as 

partes, conforme dispõe o art. 314 do CC. 4. Ausência da probabilidade do 

direito apermitir o deferimento da tutela provisória. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70080985591, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 

09/05/2019).(TJRS - AI: 70080985591 RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Data de Julgamento: 09/05/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019) Frise-se que, os 

requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser 

cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo), de modo que, a ausência de um deles, já torna inviável o 

deferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 31 de 

agosto de 2020, às 10h, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

requerente por meio do respectivo 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). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031235-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEICY FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (REU)

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REU)

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (REU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

JOSE EUSTAQUIO LOPES DE CARVALHO OAB - GO3446 

(ADVOGADO(A))

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031235-66.2017.8.11.0041. Vistos, etc, 

Tratam os presentes autos de AÇÃO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta 

por NEICY FERREIRA DA SILVA em desfavor de CENTRO AMAZÔNICO DE 

ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO CAEPE E OUTROS. 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) nem tampouco do 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. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. As preliminares alegadas se referem a questões 

meritórias. Com relação às provas úteis e necessárias ao deslinde, 

verifico que a Requerida FAEL – SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA 

LAPA S.A requereu o julgamento antecipado da lide (ID 24786615), a 

Requerida FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI requereu a 

produção de prova testemunhal (ID 25016146), a Requerida EDUCON – 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA, não se manifestou 

acerca da produção de provas e por fim a Requerida CAEPE – CENTRO 

AMAZONICO DE ENSINO citado, deixou transcorrer o prazo in albis (ID 

12044886). A autora requereu a realização de audiência de Instrução e 

julgamento. Sendo assim, defiro os pedidos retromencionados e determino 

a expedição de Carta Precatória para a oitiva das testemunhas 

mencionadas no ID. 25016146; Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16.09.2020 às 14h00min., 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 Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052096-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

E. G. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA OAB - 069.695.191-63 

(REPRESENTANTE)

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052096-05.2019.8.11.0041 Autor: 

ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA e outros 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 dê-se vista ao 

representante do Ministério Público. Voltem-me conclusos. 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: 1052766-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PAES DE BARROS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052766-43.2019.8.11.0041 Autor: CELIA 

PAES DE BARROS CABRAL Réu: 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. Voltem-me conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007482-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RAMALHO 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007482-12.2019.8.11.0041 Autor: JOSE 

ROBERTO RAMALHO DE SOUZA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3624-1741, 98168-5400, 

cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado 

deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055411-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ MANOEL PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055411-41.2019.8.11.0041 Autor: JOAREZ 

MANOEL PERIN Réu: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO 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, intime-se a parte requerida, já habilitada nos autos, 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052581-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RICARDO DAL BOSCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052581-05.2019.8.11.0041 Autor: CESAR 

RICARDO DAL BOSCO Réu: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e 

outros Determino que a secretaria proceda a HABILITAÇÃO do advogado 

da parte requerida. 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, intime-se a parte 

requerente, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056311-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

SHEILA SEGANFREDO HUBNER OAB - MT7244/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 20 de 527



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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056311-24.2019.8.11.0041 Autor: JOAO 

CARLOS DISARSZ ALVES Réu: BANCO DO BRASIL SA 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, intime-se a parte requerida, já habilitada nos autos, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059087-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMAR DO PRADO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059087-94.2019.8.11.0041 Autor: 

ALCEMAR DO PRADO DUARTE 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, intime-se a parte 

requerente, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044893-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MM IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031-O (ADVOGADO(A))

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044893-26.2018.8.11.0041 Autor: MM 

IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME Réu: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Intime-se. Cumpra-se.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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055604-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ALEXANDRE BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REU)

CIBELY GONCALVES AQUINO GALLI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055604-56.2019.8.11.0041 Autor: ROMULO 

ALEXANDRE BASSO Réu: HOSPITAL AMECOR LTDA. e outros 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013612-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013612-86.2017.8.11.0041 Autor: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Réu: CONTESE 

CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA 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 
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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, no seguinte endereço: Rua São Benedito, nº 

724. Bairro: Lixeira. CEP: 78008-405, Cuiabá – MT, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054208-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (AUTOR(A))

FRANCLIM DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054208-44.2019.8.11.0041 Autor: 

FRANCLIM DE ARRUDA e outros 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. Intime-se a 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010845-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTIANE ZOROMARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010845-07.2019.8.11.0041 Autor: KEILA 

CRISTIANE ZOROMARA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 14, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3624-1741, 98168-5400, 

cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado 

deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038946-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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: 1038946-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL PEREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que KAUAN ANDRADE DA SILVA neste ato 

representado por seu genitor MANOEL PEREIRA DA SILVA move em 

desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.08.2019, tendo 
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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. 23419732; 23419733; 23419734; 23419736. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

25515757), arguindo preliminarmente: I– Da Manifestação Quanto a 

Designação da Audiência de Conciliação; II- Necessidade de Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; III- Da Não Comprovação Da 

Entrega Da Documentação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 31176402. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 29408334. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (ids. 29788397 e 29820200). O Ministério Público Estadual 

pugnou pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos iniciais, 

ressaltando que o valor da condenação deverá ser levantado, 

independente de prestação de contas. (id. 31188269). 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 MANIFESTAÇÃO QUANTO A 

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Suscita a Seguradora 

que não tem interesse em participar da audiência de Conciliação, todavia, 

o argumento não merece prosperar. Isso porque, verifica-se que a ré 

participou da audiência, conforme o Termo de Audiência juntado ao id. 

29408334. Desta feita, rejeito a preliminar. 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 NÃO 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. 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. 23419736), 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. 29408334). 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 11.08.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 
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“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): 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 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 a 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, 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: -PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.-Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 KAUAN ANDRADE 

DA SILVA neste ato representado por seu genitor MANOEL PEREIRA DA 

SILVA 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 (11.08.2019) 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: 1044649-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MASSAVI OAB - 010.676.731-30 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

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: 1044649-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): P. 

V. D. S. M. REPRESENTANTE: ERICA DE SOUZA MASSAVI REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULO VICTOR DE 

SOUZA MOURA neste ato representado por sua genitora ERICA DE 

SOUZA MASSAVI move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 25.11.2018, 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, ids. 24658573; 

24658574; 24658575; 24658577. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 26026355), arguindo 

preliminarmente: I- Necessidade de Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Adequação do Valor da Causa; 

III- Da Necessidade De Realização 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. 26735515. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 26359047. A parte autora se manifestou 

acerca do laudo pericial (id. 26735515) ao passo que a parte requerida 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 30664060. O Ministério Público 

Estadual pugnou pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos 

iniciais, ressaltando que o valor da condenação deverá ser levantado, 

independente de prestação de contas. (id. 31081820). 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, 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. 

24658580), 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. 26359047). 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 
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cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 25.11.2018, 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 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 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 a 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, 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. 
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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 *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 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 PAULO VICTOR DE 

SOUZA MOURA neste ato representado por sua genitora ERICA DE 

SOUZA MASSAVI 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 (25.11.2018) 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-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 SENTENÇA Processo: 1036409-85.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, onde a parte requerida 

informa que entabulou acordo extrajudicialmente com a requerente. Pois 

bem. O acordo (id. 31107330) não apresentou a assinatura eletrônica do 

patrono da parte requerente, a qual foi instada a se manifestar e informou 

sua anuência com o termo de acordo e que o mesmo já foi cumprido. 

Assim, o acordo preenche os requisitos legais, e as partes estão 

devidamente representadas. Diante do Código de Processo Civil, não se 

encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua 

remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de 

Processo Civil, determina que é título executivo judicial “a decisão 

homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. 

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial. Nesse sentido, HOMOLOGO o acordo 

de id. 31107330, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, 

motivo pelo qual EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO SEU 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma pactuada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

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

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

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038028-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a autora aduz ter 

firmado contrato de seguro com o Condomínio Residencial Iracema, 

consubstanciado pela apólice n° 644000063, obrigando-se a garantir os 

riscos predeterminados pelas condições gerais durante a vigência do 

seguro. Sustenta que na data de 27.12.2016, houve oscilação de energia 

elétrica na unidade consumidora da segurada, danificando 02 motores de 

portão. Diante desta ocorrência, a autora teve que arcar com os valores 

da indenização securitária no importe de R$ 4.464,00 (quatro mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais) em favor do Condomínio 

Residencial Iracema. Assim, asseverando ser a ré a responsável pelos 

sinistros, pugna pela sua condenação ao ressarcimento do valor pago a 

título de indenização, além de honorários advocatícios de 20%, ambos 

acrescidos de juros e correção monetária. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 11191127. A ré apresentou contestação e documentos 

(id. 13742112), arguindo preliminarmente: a) prescrição da pretensão 

autoral; b) falta de interesse de agir ante a ausência de reclamação 

administrativa. Em sede de mérito, atestou que a responsabilidade da 

concessionária se limita até o ponto de entrega do sistema elétrico 

cabendo ao consumidor a manutenção e segurança da rede interna 

conforme artigos 14 e 15 da Resolução da Aneel 414/2010. Sustentou 

ainda, a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; inaplicabilidade do código 

do consumidor; ocorrência de caso fortuito e força maior; inexistência de 

danos materiais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação ofertada, rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação (id. id. 14545836). Facultadas as partes a 

produção de provas, a concessionária requereu a produção de prova 

testemunhal e colheita do depoimento pessoal da seguradora (id. 

16328210), ao passo que a parte autora permaneceu inerte. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, porque entendo 

que no caso em análise existem elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento antecipado da 

causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as casuísticas 

jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 
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COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. 

Assevera a requerida que houve a prescrição do direito da autora, vez 

que o protocolo do feito teria ocorrido após o prazo prescricional de 3 

anos (artigo 206, § 3° Código Civil), contados a partir da data do 

requerimento de regulação do sinistro. Em análise aos autos, verifica-se 

que o aviso de sinistro da parte segurada foi protocolado no dia 

13/01/2017, sendo que a indenização foi paga no dia 09/02/2017. Esta 

ação foi protocolada no dia 18/12/2017, assim não há que se falar em 

prescrição. Desta feita, afasto a preliminar de prescrição. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. Narra a ré que não houve pedido administrativo prévio 

configurando a ausência de interesse de agir da parte autora. Todavia, 

não há a necessidade de esgotamento na esfera administrativa para o 

ajuizamento da ação. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA 

NEXO DE CAUSALIDADE - EXISTENTE - REPARAÇÃO DE DANOS À 

SEGURADA DEVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE 

SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. A falta do prévio 

requerimento administrativo pela apelada não descaracteriza o interesse 

de agir em ações como a dos autos ou mesmo impede o ajuizamento, 

porquanto não há embasamento jurídico que obrigue a autora a encerrar a 

esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial de cobrança 

securitária. Não há se falar em ausência de nexo causal entre os danos 

sofridos e a oscilação de energia, pois existentes provas dos fatos 

articulados na inicial para justificar o pleito acolhido em primeiro grau. 

(TJ-MS - AC: 08037723520188120021 MS 0803772-35.2018.8.12.0021, 

Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 12/02/2020, 

1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (Grifo nosso) Portanto, 

rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do 

painel de controle do elevador do condomínio segurado, ocasionando 

danos materiais de R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e 

quatro reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial 

merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: 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. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Assim, para lhe 

imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu o condomínio segurado no valor de 

R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), conforme 

comprovante em id. 11191454, sub-rogando-se nos direitos dos usuários 

do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do 

laudo técnico de id. 11191443, emitido por empresa especializada em 

conserto de equipamentos de uso pessoal, domésticos e segurança 

eletrônica. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no 

fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar 

os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 

contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Tocantins: APELAÇÃO. AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE 

CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA 

SUB-ROGADA. DANO EM EQUIPAMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. ÔNUS DA 

PROVA. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - 

É fato incontroverso que a apelante/SEGURADORA demonstrou o efetivo 

pagamento da prestação securitária aos segurados. Estes, por sua vez, 

juntaram laudos técnicos, os quais demonstram que os aparelhos 

eletrônicos danificaram em virtude de pico de tensão causada por raio, 

decorrente uma oscilação de energia elétrica muito forte. 2 - Pelos 

elementos probatórios juntados no feito originários, há comprovação de 

que os consumidores, ora segurados, tiveram seus equipamentos 

eletrônicos danificados, em decorrência da oscilação de energia elétrica, 

nos seguintes equipamentos: 1 telefone sem fio, 2 televisores LCD/LED, ar 

condicionado SPLIT 18.000 BTUS, refrigerador BOSH SIDE, TV LG 49´e TV 

Toschiba 29`. 3 - A responsabilidade da apelante, na qualidade de 

prestadora de serviço público é objetiva nos termos do que dispõe o art. 

37, § 6º da Constituição Federal, pelo que deve garantir a estabilidade da 

tensão na rede elétrica de modo a evitar oscilações ou sobrecargas no 

sistema conducentes a causar danos patrimoniais aos seus usuários. 4 - 

O acesso do prejudicado ao Judiciário consubstancia garantia 

constitucional que não pode ser elidida pela Resolução Normativa nº 

414/2010 da ANEEL, inexistindo norma que imponha o esgotamento da 

esfera administrativa para só após permitir a discussão judicial. 5 - tendo a 

apelante/SEGURADORA logrado êxito ao comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, demonstrando a ocorrência de danos à empresa segurada 

e, por outro lado, a apelada/ENERGISA não ter produzido prova a 

contrariar os laudos acostados à inicial, não há falar em ausência do 

dever de indenizar, ou, ainda, em \"quebra\" do nexo causal. 6 - Sobre a 

inversão do ônus da prova cumpre mencionar que ainda que inocorrente 

no presente caso, vez que a seguradora trouxe elementos demonstrativos 

da ocorrência dos fatos e o nexo de causalidade com os danos 

causados, a demandada/apelada não logrou êxito ao confrontar a 

narrativa, ônus que lhe incumbe por força do art. 373, II, CPC/2015. 7 - 

Sentença reformada. Recurso apelatório provido para condenar a 

apelada/ENERGISA ao pagamento do dano material, no valor de R$ 

6.042,23 reais, a ser acrescidos de juros, moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo 

pagamento. Invertido o ônus da sucumbência, condenando a 

apelada/ENERGISA ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

fixado em 10% sobre valor da condenação corrigido. Decisão unânime. 

(TJ-TO - APL: 00027274120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE 

LA CRUZ BARBOSA) E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0025935-14.2015.8.11.0041APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO 

DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a 

comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação 

(comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (Resp. Nº 

1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, 

por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 28 de 527



sub-rogação. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 00259351420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019) QUARTA CÂMARA DE 

D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Por fim, em atenção 

ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os 

argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.464,00 

(quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data do desembolso. 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-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: 1005317-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005317-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se 

de Ação Regressiva ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que no inicio do ano de 2018, houve 

oscilação de energia elétrica na residência de vários segurados, 

danificando os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Diante 

da ocorrência a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 4.322,13 (quatro mil trezentos e vinte e dois 

reais e treze centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo 

sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

4.322,13 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) a título 

de danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação (Id. 20258877), 

argumentando a preliminar de carência de ação. No mérito, argumenta a 

ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso 

fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação ofertada (id. 24497532), rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com 

permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a perícia é inócua, na 

medida em que os aparelhos já foram substituídos. Inicialmente, passo ao 

exame da preliminar de carência da ação. REJEITO, de plano, a preliminar 

de carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma 

vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio 

pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a 

ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre 

acesso ao Poder Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, 

OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos 

casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, 

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A 

seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação 

regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O 

exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de 

ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 

0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) Superada as 

questões preliminares passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia 

sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade 

da ré pelo sinistro que culminou a danificação do de eletrônicos no imóvel 

das residências dos segurados, ocasionando danos materiais. Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: 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. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 
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incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 

4.322,13 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos), 

conforme comprovantes de pagamentos juntados na exordial, 

sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, conforme laudos técnicos com fotografias colacionados 

na inicial. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no 

fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar 

os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 

contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 4.322,13 (quatro mil trezentos e vinte e dois 

reais e treze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de 

cada desembolso. 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024216-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024216-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS HENRIQUE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCO HENRIQUE 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 14/05/2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 20710305 e seguintes. Devidamente citada (id. 

2097445), a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

24278326), arguindo preliminarmente: arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade 

De Adequação do Valor da Causa; II - Da Não Comprovação Do Pedido 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado no id. 26459008. A parte requerente apresentou a 

réplica, id. 27479476. 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 
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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 – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGUROS. Alega a seguradora requerida, em síntese, que o 

documento acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento 

na esfera administrativa, 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 de Requerimento Administrativo. 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 requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, 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 parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente 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 14/05/2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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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 (fls. 40), 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): MÃO ESQUERDA 

(...) 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: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ 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 1º Lesão MÃO ESQUERDA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da parte requerente 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 lesão na Mão Esquerda 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 (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% 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: - MÃO DIREITA: *70% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,5 

Total: R$ 2.362,5 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 de 

R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (14/05/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.I.C. As 

providências Cumpra-se JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA LIMA (AUTOR(A))

G. L. B. (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))

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: 1000216-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. L. B., JESSICA MARIA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GABRIELA LIMA BARROS, menor 

impúbere, representada por sua genitora JESSICA MARIA LIMA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06/12/2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 
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a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 17268684 e seguintes. Devidamente citada (id. 

17581606), a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

20168717), arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II - Da Necessidade De Requerimento 

Administrativo no mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado no id. 19614271. A parte requerente apresentou a 

réplica, id. 23780863 Parecer do Ministério Público id. 31271623. É o 

relatório. 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. 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, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

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 polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, 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, 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. 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. 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 requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, 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 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente 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 
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fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 06/12/2018, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), 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 INFERIOR 

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: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ 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 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente 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 lesão no MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 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 (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o 

total de 17,5% 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: - 

MEMBRO INFERIOR 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) 
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(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). Com relação ao dano moral, indefiro pois não houve 

violação ao direito da moral do parte requerente. 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 de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (06/12/2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022267-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

RAFAEL FERREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

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: 1022267-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FERREIRA DE BRITO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que RAFAEL FERREIRA DE BRITO move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 30/06/2018, 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 ids. 

14304399 e seguintes. Devidamente citada (id. 15007417), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 16743315), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Necessidade De Requerimento Administrativo no mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

16768635. A parte requerente apresentou a réplica, id. 18531040. Parecer 

do Ministério Público id. 20984575. Despacho reconhecendo a maioridade 

da parte autora e determinando a regularização processual (id. 2637018). 

A parte requerente regularizou a procuração (id. 31220728). É o relatório. 

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. 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, ademais já foi realizada uma pericia por perito oficial, não 

havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 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 polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora requerida, 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, 

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 

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. 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. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 
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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 requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, 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 parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente 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 30/06/2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), 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 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: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ 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 
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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 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da parte requerente 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 lesão no MEMBRO INFERIOR DIREITO 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 (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% 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: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). 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 de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30/06/2018) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005282-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005282-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 

31/03/2018, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado João Carlos Pereira dos Santos, danificando bens 

eletrônicos. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com os valores 

da indenização securitária no importe de R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta 

e nove reais) em favor do segurado supracitado. Assim, asseverando ser 

a requerida a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

pagamento da importância de R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove 

reais) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a 

inicial vieram os documentos. Audiência de conciliação junto ao ID n. 

20081040. A requerida apresentou contestação junto ao ID n. 20280732, 

argumentando a preliminar de carência de ação. No mérito, sustenta a 

ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso 

fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais. Ao final. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação ofertada junto ao ID n. 24903409. 

Decisão de id. 30952282 indeferiu a produção de provas. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a 

questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, 

sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, 

inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. Inicialmente, 

passo ao exame da preliminar de carência da ação. REJEITO, de plano, a 

preliminar de carência de ação em razão da ausência de pedido 

administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a 

seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente 

depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio 

constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Acerca da temática, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, 

OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos 

casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, 

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A 

seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação 

regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O 

exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de 

ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 

0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) Superada as 

questões preliminares passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia 

sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade 

da requerida pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis do 

segurado, ocasionando danos materiais de R$ 2.069,00 (dois mil e 

sessenta e nove reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão 

inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 
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respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: 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. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove 

reais), consoante os documentos apresentados na inicial, sub-rogando-se 

nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante se extrai do 

laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que demonstra a 

efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de energia 

elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano. Sendo assim, 

não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, 

a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte 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. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033083-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Regressiva ajuizada por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (ALIANÇA) em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data entre o 

final de 2014 e início de 2015, houve oscilação de energia elétrica na 

residência de vários segurados, danificando os bens eletroeletrônicos que 

guarneciam os imóveis. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com 

os valores da indenização securitária no importe de R$ 

47.715,93(quarenta e sete mil e setecentos e quinze reais e noventa e 

três centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

47.715,93 (quarenta e sete mil e setecentos e quinze reais e noventa e 

três centavos) a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

(Id 13701553), No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade 

objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido 

administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada 

(id. 14441768), rechaçando os argumentos suscitados na contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a 

perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do 

de eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, ocasionando 

danos materiais. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial 

merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: 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. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 

47.715,93 (quarenta e sete mil e setecentos e quinze reais e noventa e 

três centavos), conforme comprovantes de pagamentos juntados na 

exordial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia 

elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na 

rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos com fotografias 

colacionados na inicial. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo 

falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada 

a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou 

apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os 

valores desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o 

entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 
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responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 47.715,93 (quarenta e sete mil e setecentos 

e quinze reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data de cada desembolso. 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001511-80.2018.8.11.0041

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:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001511-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAS ajuizada por 

LIBERTY SEGUROS S/A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 

24/10/2016, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado Mundial Prime Corretora de Seguros Ltda Epp. danificando 

bens eletrônicos. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com os 

valores da indenização securitária no importe de R$ 3.713,00 (três mil e 

setecentos e treze reais) em favor do segurado supracitado. Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância de R$ 13.725,00 (treze mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) a título de danos materiais, além da verba 

de sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. Audiência de 

conciliação junto ao ID n. 13603539. A requerida apresentou contestação 

junto ao ID n. 1301904. No mérito, sustenta a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada junto ao ID n. 14461012. Decisão de id. 30951413 

indeferiu a produção de provas. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato que as 

questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, 

estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a 

produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito 

de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida 

pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis do segurado, 

ocasionando danos materiais de R$ 3.713,00 (três mil e setecentos e treze 

reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece 

guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: 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. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor R$ 3.713,00 

(três mil e setecentos e treze reais), consoante os documentos 

apresentados na inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que 

acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência 

da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da 

requerida, como fato gerador do dano. Sendo assim, não há dúvidas de 

que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária 

está obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 
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integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ R$ 3.713,00 (três mil e setecentos e treze reais), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte 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. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002310-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002310-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Regressiva ajuizada por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (ALIANÇA) em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data entre o 

final de 2014 e início de 2015, houve oscilação de energia elétrica na 

residência de vários segurados, danificando os bens eletroeletrônicos que 

guarneciam os imóveis. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com 

os valores da indenização securitária no importe de R$ 51.140,54 

(cinquenta e um mil centos e quarenta reais e cinquenta e quatro 

centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

51.140,54 (cinquenta e um mil centos e quarenta reais e cinquenta e 

quatro centavos) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação (Id 13702201), No mérito, argumenta a ausência 

de responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada (id. 14437448), rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Registro que a perícia é inócua, na medida em que 

os aparelhos já foram substituídos. Cinge-se a controvérsia sobre o direito 

de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação do de eletrônicos no imóvel das 

residências dos segurados, ocasionando danos materiais. Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: 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. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor de R$ 51.140,54 (cinquenta e um mil 

centos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme 

comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos 

direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 40 de 527



ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 51.140,54 (cinquenta e um mil centos e 

quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data de cada desembolso. 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

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

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1044791-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON BASTOS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044791-04.2018.8.11.0041 Autor: MRV 

PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA Réu: JEVERSON BASTOS DE 

OLIVEIRA Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em 

ID 30345093. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007135-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007135-47.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CAMIL CACERES MINERACAO LTDA, EMAL EMPRESA DE 

MINERACAO ARIPUANA LTDA EXECUTADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA 

CAMARGO PUPIN Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste acerca da petição e documentos 

juntados pelos executados nos ID nº. 10468416 e ID nº. 10468425, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Outrossim, manifeste-se a executada acerca 

da contraproposta realizada pela exequente no ID nº. 7764475, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do pedido de expedição 

de alvará. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023819-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023819-47.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: DEOCLIDES DE LIMA EMBARGADO: JULIETA MARIZETE 

PINTO CALIL Apense-se à ação nº 1022345-75.2016.811.00041. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060419-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060419-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.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 emenda à 
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inicial (Id. 17960639). Decorrido o prazo, com o seu manifestação, voltem 

os autos conclusos para apreciação do pedido de extensão dos efeitos 

da tutela provisória. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016715-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285-O (ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENIZE COSTA DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016715-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: ERENIZE 

COSTA DE JESUS 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, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016730-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO CEM LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016730-65.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: ESPAÇO 

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016555-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016555-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLOVIS DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial trazendo aos autos o 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, data registrada no 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016622-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO (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: 1016622-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO 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; ii) Junte aos autos comprovante de residência; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento 

da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007085-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio da Srª Maria Terezinha Fontes de Oliveira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1007085-50.2019.8.11.0041. Cuiabá- MT, 14 de 

abril de 2020. Referência: Processo n. 1007085-50.2019.8.11.0041 Parte 

autora: AUTOR(A): SANDRA GOMES COSTA Parte ré: REU: ESPÓLIO DA 

SRª MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA Senhor(a) Oficial(a): Solicito 

a Vossa Senhoria, as providências necessárias, no sentido de seja 

realizada a transferência do imóvel localizado na Rua Tremembé, 40-A, 

quadra 03, Bairro Coophema, em Cuiabá-MT, registrado sob o nº 6, da 

matrícula 14.463, desse serventia, para a requerente Sandra Gomes 

Costa, brasileira, viúva, esteticista, portadora do RG nº 203226720 e 

inscrita no CPF sob o nº 094.485.398-60, residente e domiciliada na Rua 

Colômbia, 28, apartamento 82, em Santos-SP, conforme termo de acordo e 

sentença anexos. Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS 

PAIVA ZANOLO JUÍZA DE DIREITO Documento assinado eletronicamente 

Ao(À) Senhor(a) Oficial(a) do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá-MT Av. 

Isaac Póvoas, 1010 - Centro Cuiabá - MT

Ofício 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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1016899-23.2018.8.11.0041. Cuiabá- MT, 14 de 
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abril de 2020. Referência: Processo n. 1016899-23.2018.8.11.0041 

AUTOR(A): FLAVIA RIOS MARIANO, SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO 

REU: UZIEL MENDES ALVES, ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES 

Assunto: Anotação de existência de demanda Senhor(a) Oficial(a): 

Solicito a Vossa Senhoria, as providências necessárias, no sentido de 

seja realizada a anotação quanto à existência da presente ação de 

Anulação de Compra e Venda por Simulação, cujo objeto é imóvel e seus 

acessórios (garagens) identificados nas matrículas nºs 87819 e 87847, 

remetendo comprovante a este Juízo no prazo de 10 (dez) dias. 

Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO JUÍZA 

DE DIREITO Documento assinado eletronicamente Ao(À) Senhor(a) 

Oficial(a) do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT Av. Tancredo de A. 

Neves, 250 - Jardim Kennedy Cuiabá - MT

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042858-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARTINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício n.º 1042858-93.2018.8.11.0041 Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Referência: (PJE) 1042858-93.2018.8.11.0041; Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: FLAVIO 

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADO: ALESSANDRA MARTINI - 

ME Assunto: Inclusão de restrições de crédito Prezado Senhor(a): Solicito 

a Vossa Senhoria que faça a inclusão no cadastro desse órgão da parte 

executada ALESSANDRA MARTINI - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 06.959.405/0001-38, com endereço na Rua Guiratinga, 

nº 1.056, Chácara Inglesa, São Paulo-SP, Cep: 04.141-001, nos autos do 

processo em epígrafe, na quantia de R$ 44.270,03, remetendo a este 

Juízo comprovação do cumprimento do presente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Atenciosamente, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito da 4ª Vara Cível Documento assinado eletronicamente Ao(a) 

Senhor(a) Diretor(A) SERASA EXPERIAN Av. Hist. Rubens de Mendonça, 

nº 2254 sala 1003, 1004 e 1005, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78050-000

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009022-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009022-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO REU: BANCO DO BRASIL S/A Defiro 

como pede a autora no ID 28811098, concedendo-lhe o prazo de 15 dias 

para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo banco requerido 

no ID 20929425. Após, voltem-me conclusos para decisão. CUIABÁ, 16 de 

abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029855-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029855-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR REU: ITAU UNIBANCO S.A. O autor 

não informou qual o período pretende que o banco forneça o nome dos 

funcionários que tiveram acesso a sua conta e terminais, conforme lhe foi 

solicitado no ID 28071621. Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão 

dos processos, em razão da Portaria 249 de 18/03/2020, para designar 

data para audiência de instrução e julgamento. CUIABÁ, 16 de abril de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004153-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (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))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025744-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANHAIA ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050648-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY WESLEY NOBREGA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009482-53.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009482-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Intime-se a parte requerida para 

especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002618-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002618-96.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

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

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009022-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016654-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELI PROENCA MEDEIROS (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):

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: ( ) 1016654-41.2020.8.11.0041 HELI 

PROENCA MEDEIROS 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 12h45 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013803-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1013803-29.2020.8.11.0041 JACSON 

GOMES DE ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

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

dia 27/08/2020, às 13h45 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016760-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDY WESLEY FLAVIO DE CAMPOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016760-03.2020.8.11.0041 ARNALDY 

WESLEY FLAVIO DE CAMPOS MEDEIROS 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 09h15 - Conciliação 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018236-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH PACHECO KCHIMEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018236-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUTH PACHECO KCHIMEL REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a requerida para se manifestar 

sobre a petição de Id. 30694788, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para o saneador. 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: 1016549-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016549-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar 

sobre os embargos de declaração opostos (Id. 31259696), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016483-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCUIABA BAR LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016483-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: WCUIABA BAR 

LTDA Defiro o pedido de suspensão do presente feito, formulado pelo 

exequente sob o ID 29992344, pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 

921, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 16 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005691-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA FREITAS NEVES OAB - GO45774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023319-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SALTARELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023319-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER EXECUTADO: MARCOS 

ANTONIO SALTARELI Embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo 

nos Embargos à Execução associados ao presente feito 

(1007892-41.2017.811.0041), prudente que se aguarde o seu julgamento 

para análise da impugnação à avaliação do imóvel feita nestes autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014734-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MINETSUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ANDRÉ LUIS ALVES MARTINS (CONFINANTES)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (CUSTOS LEGIS)

SEBASTIÃO MINETAUNA (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MANOEL VICENTE DA COSTA (CONFINANTES)

JOSÉ SILVA (CONFINANTES)

 

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 informar o endereço correto. dos confinantes, pois os 

lados esquerdo e direito tem o mesmo nome e endereço.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029753-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029753-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES REU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA., RODOBENS 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A Acolho a impugnação aos valores dos 

honorários periciais arguida pelo autor, para fixar o valor de R$ 4.500,00 

como honorários periciais. Intimem-se as partes para depositar em juízo o 

valor, ora fixado, na proporção de 50% para cada uma, no prazo de 15 

dias. Após, intime-se a empresa perita para dar inícios aos trabalhos 

periciais, em igual prazo. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002884-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA FRANCISCA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002884-78.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 12h30 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016117-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016117-45.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por ANTÔNIO MANOEL SOUZA DO 

NASCIMENTO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida (i) se abstenha de 

efetuar o corte no fornecimento de energia para a unidade consumidora 

do autor; (ii) se abstenha de cobrar e/ou inserir o nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, em relação às faturas de recuperação de 

energia vencidas nos valores de R$2.602,80 (dois mil, seiscentos e dois 

reais e oitenta centavos), e R$2.718,19 (dois mil, setecentos e dezoito 

reais e dezenove centavos). Requer, ainda, a realização de uma vistoria 

em sua unidade consumidora imediatamente. Em suma, alega o autor que 

foi surpreendido com a cobrança ilegal de duas faturas de recuperação 

de consumo de energia elétrica, emitidas pela requerida com base em um 

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja lavratura foi realizada de 

forma unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla defesa. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, mostra-se ausente a probabilidade do direito, em 

relação aos pedidos para determinar que a requerida (i) se abstenha de 

efetuar o corte no fornecimento de energia para a unidade consumidora 

do autor; e (ii) se abstenha de cobrar e/ou inserir o nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, em relação às faturas de recuperação de 

energia objeto da demanda. Isso porque, conforme admitido pelo próprio 
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autor, após a inspeção sua esposa assinou o respectivo TOI, cuja cópia, 

juntada no Id. 31096526, aparentemente foi-lhe entregue, pelo que, a 

princípio, teria sido observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Assim, da análise sumária dos elementos constantes nos autos, estaria 

demonstrada a idoneidade do procedimento administrativo que resultou na 

cobrança das faturas de recuperação de consumo de energia objeto da 

demanda. Outrossim, diante da afirmação do autor de que está recebendo 

faturas contendo registro de consumo muito acima de sua média mensal, 

se faz necessário antecipar a produção da prova pericial, nos termos do 

art. 381, I, do CPC/2015, a fim de evitar maiores prejuízos ao autor, bem 

como para evitar o comprometimento da conclusão do expert, caso a 

avaliação ocorra somente na fase instrutória. Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência, liminarmente, apenas para 

determinar a realização de perícia no medidor instalado na unidade 

consumidora do autor. Para tanto, nomeio a Empresa Forense Lab - 

Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 

1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, 

endereço eletrônico: www.forenselab.com. Intimem-se as partes para, em 

15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou suspeição, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito 

nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo 

de 05 (cinco) dias. Ante a relação de consumo, defiro a inversão do ônus 

da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual as despesas 

com a realização da prova pericial deverão ser custeadas pela requerida, 

nos termos do art. 95 do CPC. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 03/08/2020, às 12h00, Sala 1, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002974-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002974-86.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 08h15 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003905-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003905-89.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 08h30 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004210-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LAURA DE BRITO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004210-73.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 08h45 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003241-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIO APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003241-58.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 09h00 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002996-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON LUAN XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002996-47.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 09h30 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003110-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MACIEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003110-83.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 09h45 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004281-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004281-75.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h00 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002925-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRATAN BATISTA DA COSTA E ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002925-45.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h15 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002946-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DE CARVALHO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002946-21.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h30 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003041-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTTON PAULO DE ANDRADE AGGENS (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003041-51.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 11h00 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003051-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MELO 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003051-95.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 11h15 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003123-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANUNCIACAO DE ALMEIDA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003123-82.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 11h30 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002940-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002940-14.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 11h45 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 49 de 527



diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003310-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO NATAL FEITOSA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003310-90.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 12h00 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003190-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003190-47.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 12h15 – sala 08, 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005691-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA FREITAS NEVES OAB - GO45774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005691-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Chamo o feito à ordem, para 

tornar sem efeito o despacho de ID 26454929. A Secretaria deve riscar o 

referido andamento. Constata-se dos autos, que a decisão saneadora de 

ID 19102646, acolheu a prescrição da pretensão indenizatória dos 

contratos celebrados nos anos de 2007 a 2010, e em relação ao contrato 

nº 8818/2012, em que foi firmado aditivo contratual, foram deferidas as 

provas orais requeridas e designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/06/2019. Todavia, a parte autora interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento, que, inicialmente, concedeu efeito suspensivo ao 

decisum supracitado, razão pela qual restou suspensa a audiência 

anteriormente designada (ID 20164296). Posteriormente, referido Agravo 

de Instrumento foi provido, retificando a decisão saneadora, ou seja, 

afastando a prescrição dos contratos dos anos de 2007 a 2010. Assim, 

estendo o deferimento das provas orais para incluir os referidos contratos 

e redesigno a audiência de instrução para o dia 03/09/2020, às 14h00. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BATTISTOTTI BRAGA OAB - MT20708-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001030-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS REU: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLOGICOS LTDA Na decisão saneadora foi nomeado o Laboratório 

Carlos Chagas para realização da perícia e a ré impugnou, ocasião em que 

alegou que ainda que seja nomeado outro laboratório credenciado pelo 

Detran para realização da perícia, será um concorrente seu, o que 

compromete a imparcialidade. Foi então nomeada a empresa Mediape, a 

qual também é objeto de impugnação pela ré, sob o argumento de que por 

se tratar de empresa que realiza perícia e não de um laboratório, 

promoverá a terceirização do exame. Propõe realizar a contraprova para 

que a perícia compare os resultados. Contudo, se alega que a realização 

do exame por um laboratório concorrente afeta a imparcialidade, há que 

admitir que a realização do exame pela própria ré não tem valor de perícia 

do juízo, pois se apresenta como prova unilateral. Assim, a solução mais 

adequada é a nomeação para perícia um dos laboratórios credenciados 

junto ao Denatran, cuja listagem foi juntada pelo autor. Diante do exposto, 

revogo a nomeação da empresa Mediape para a realização da perícia e 

nomeio o laboratório LABET – Citilab Diagnósticos Ltda, situado na Avenida 

Honório Alvares Penteado, 97, Mezanino 17, Santana de Parnaíba – São 

Paulo, CEP 06.543-320. Intime-se a empresa nomeada para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, dando-lhe ciência dos 

quesitos já ofertados pela empresa ré sob Id 7969130 e pelo autor sob Id 

29548594. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036576-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAUST OAB - MT13610/O (ADVOGADO(A))
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ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036576-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: GEANDRO FRANCISCO DE 

SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Defiro os 

pedidos do ID 28113945. Cite-se o denunciado a lide Kleiton Fernandes 

Ponce. Oficie-se o Detran. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Vandymara G 

R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036576-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAUST OAB - MT13610/O (ADVOGADO(A))

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO(A))

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036576-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: GEANDRO FRANCISCO DE 

SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Defiro os 

pedidos do ID 28113945. Cite-se o denunciado a lide Kleiton Fernandes 

Ponce. Oficie-se o Detran. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Vandymara G 

R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010715-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010715-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO JOSE MACEDO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Revisional de 

Consumo de Energia Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência interposta por ANTONIO 

JOSE MACEDO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. O autor relata, em síntese, que no mês de abril/2018 a 

requerida enviou uma fatura com consumo de 810 kWh, no valor de R$ 

643,68 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), 

com vencimento em 11/04/2018 e com valores muito acima daqueles 

consumidos em sua residência. Afirma que solicitou à requerida a aferição 

do relógio com a finalidade de apurar a existência de erro, sendo atendida 

e agendada a solicitação de nº 20181749932076, contudo, a requerida 

não compareceu na residência para efetuar a perícia. Afirma que não 

possui condições financeira de arcar com o valor dessa fatura, pois 

sobrevive de aposentadoria. Assim, requer a procedência da ação, a 

concessão da antecipação de tutela para determinar que a requerida se 

abstenha de interromper a energia elétrica em sua residência, a realização 

de perícia técnica na unidade consumidora e, ao final, a condenação ao 

pagamento de danos morais em valor não inferior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, além das custas sucumbenciais. A liminar e os benefícios da 

justiça gratuita foram concedidos no Id. 12874342. A audiência de 

conciliação restou infrutífera no Id. 13825130. A requerida apresentou 

contestação, alegando regularidade da cobrança; ausência de ato ilícito; 

houve confirmação in loco da leitura informada na fatura de abril/2017, 

com a realização de uma vistoria completa da medição de campo, não 

sendo encontrada nenhuma irregularidade, interligação ou vazamento até 

o ponto de entrega, por isso o consumo faturado corresponde a energia 

utilizada pelo autor; inocorrência de ato ilícito capaz de gerar o dever de 

indenizar. Ao final pugna pela improcedência da ação (Id. 14082172). 

Impugnação no Id. 14531355. As partes intimadas, pediram o 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 de direito e de fato, contudo desnecessária a produção de outras 

provas, assim como as partes não manifestaram interesse na produção 

de outras provas. No caso, trata-se de questão acerca da ilicitude da 

cobrança da fatura referente ao mês de abril de 2018, no valor de R$ 

643,68 (seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), 

conforme Id. 12851975. Além disso, afirma que solicitou perícia, todavia, 

não foi atendido. Por sua vez, a requerida sustenta que o autor não 

concorda com a fatura do mês de abril de 2018 e, ainda, ressalta que no 

local foi efetuada uma vistoria completa da medição em campo e que não 

fora encontrada nenhuma irregularidade na leitura efetuada, por isso, o 

consumo faturado corresponde à energia utilizada pelo autor. No entanto, 

justifica que o aumento do consumo se deu pela retirada de irregularidade 

constada na Unidade Consumidora do autor, após inspeção realizada em 

2017 onde se verificou desvio de energia no ramal de entrada, fazendo 

com que o real consumo não fosse registrado, o que foi regularizado. 

Analisando detidamente as provas dos autos, verifico que, apesar das 

argumentações da requerida. está acostou aos autos o Termo de 

Ocorrência e Inspeção realizado em 2017 (Id. 14082176), não tendo 

relação nenhuma com o pedido do autor referente a fatura excessiva do 

mês de abril de 2018. Além do mais, observa-se que mesmo após a 

referida inspeção e regularização do erro alegado, a média de consumo 

do autor permaneceu a mesma, como bem afirmou o autor na impugnação 

e se constata das faturas juntadas. 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 do débito noticiado na fatura de 

consumo de energia cobrada no mês de abril de 2018. Por fim, em relação 

aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados. Isso 

porque, o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em 

questão não foi suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real 

consumo não é apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a 

ofender a sua dignidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas 

para declarar a inexistência do débito de R$ 643,68 (seiscentos e 

quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), noticiado na fatura do 

mês de abril de 2018. Torno definitiva a liminar concedida no Id. 12874342. 

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 ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser 

beneficiário 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, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024907-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-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))
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024907-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela Antecipada interposta por SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

autora relata que é consumidora da US 6/346974-9 e que, por duas vezes, 

a requerida inspecionou sua unidade, no intervalo de 6 meses, alegando a 

existência de desvio de energia do ramal de entrada gerando duas 

cobranças, uma com vencimento em 8/07/2017 e outra para o dia 

30/07/2017, no valor de R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e 

vinte três centavos). Afirma que recebeu uma carta informando sobre o 

desvio e que a recuperação do consumo se refere aos meses apurados 

de 12/2016 a 03/2017, bem como a diferença foi apurada unilateralmente 

pela requerida sem o seu conhecimento, o que a torna irregular. Declara 

que as faturas anteriores demonstram a média de consumo de 400 kwh 

ou menos e após a inspeção o valor das faturas mensais aumentaram, e 

que em decorrência dessa cobrança vem sofrendo constantes ameaças 

de interrupção ante a negativa de pagar o valor da referida fatura. Requer 

a procedência da ação com a concessão da liminar para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança da fatura e se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica. Ao final requer a confirmação da liminar 

para que seja declarada a ilegalidade da cobrança e a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. A liminar e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita foram deferidas na decisão de Id. 9474564, 

inclusive a inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou 

infrutífera no Id. 10225240. A requerida apresentou contestação no Id. 

10548713, alegando a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora da parte autora, a qual foi fotografada. Afirma, ainda, que 

cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois 

notificou a requerente de todo o procedimento até então adotado, bem 

como das constatações do registro fotográfico. Requer, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 

10872293. A parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, a 

autora deixou transcorrer o prazo. 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 de direito e de fato, contudo desnecessária a produção 

de outras provas, pois as constantes nos autos sao suficientes, assim 

como as partes não manifestaram interesse na produção de outras 

provas. Da análise dos autos, verifica-se que a autora admite na petição 

inicial que sua unidade consumidora foi objeto de inspeção por duas 

vezes, num período de 6 (seis) meses, quando os prepostos da requerida 

constataram haver um desvio de energia no ramal de ligação, pelo que 

lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção anexado na contestação. Em 

seguida, aduz que recebeu uma fatura de recuperação de consumo de 

energia, cujos valores são questionados na presente demanda, ao 

argumento de que, após a suposta constatação de irregularidade, o 

consumo nas faturas seguintes foram aumentando e, por isso, entende 

que a conduta da requerida foi ilegal e injusta por ter sido realizada de 

forma unilateral sem a sua presença para acompanhar. Não bastasse 

isso, a requerida também comprovou por meio do recibo anexado no Id. 

10548744, ter notificado a autora acerca da diferença de consumo 

apurada, e para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias. Assim, 

não assiste razão à autora. Isso porque, estando incontroverso nos autos 

a regularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, denota-se 

que foi garantido à parte autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

razão pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa 

requerida que, no exercício regular do seu direito, verificou a 

irregularidade do medidor e emitiu fatura com a recuperação de consumo 

amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do 

usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – 

CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO 

ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR 

CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA 

DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, 

que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se 

aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a 

cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou 

a ilicitude” (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (g.n.) Logo, a parte autora não 

se desincumbiu do seu encargo de provar que se trata de cobrança 

indevida, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, 

merecendo ser julgado improcedentes os pedidos iniciais. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Revogo a concessão da liminar 

no Id. Id. 9474564. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza 

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009482-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade do Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar 

ajuizada por ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA em face de 

TIM CELULAR S.A. Aduz que contratou da empresa requerida os serviços 

de telefone móvel por muitos anos, e que sempre manteve suas faturas 

em dia. Alega que tomou conhecimento da existência de restrição em seu 

nome, em decorrência de um débito no valor de R$ 257,47 (duzentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), referente ao plano de 

telefonia que alega ter quitado e, posteriormente, descontratado, ante a 

portabilidade para outra operadora. Requer, ao final, (i) a concessão de 

liminar para retirar o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) a 

procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Junto à inicial vieram os documentos. A liminar foi indeferida em ID 

71339575. A parte ré apresentou contestação em ID 8202286, 

defendendo (i) a legalidade da cobrança e a regularidade da negativação 

do nome da autora; e (ii) a ausência de provas do dano moral, pelo que 

pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação em ID 8769696. 

Saneador em ID 24550614. Vieram-me os autos conclusos para sentença. 

É o breve relato. Fundamento e Decido. No caso, a parte autora alega em 

suma, que contratou da empresa requerida os serviços de telefone móvel, 

e teve conhecimento de restrição em seu nome, em decorrência de um 

débito no valor de R$ 257,47 (duzentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e sete centavos), referente a fatura vencida do mês de 

março/2014. A parte autora afirma que desconhece o débito, objeto da 

lide, pois já havia quitado em 08/04/2014 e, posteriormente, feito a 

portabilidade para outra operadora, enquanto a requerida defende a 

legalidade da cobrança do débito negativado, considerando que sempre 

usufruiu dos serviços, inclusive, a linha continuava ativa, gerando a 

referida obrigação. Todavia, razão não assiste à requerida. Isso porque, 

não trouxe nenhum documento a fim de comprovar a legitimidade do 

débito. Ademais, carece de força probante as imagens do sistema da 
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requerida eis que produzidos unilateralmente. Gize-se que houve a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, incumbindo à 

ré a comprovação da existência do débito, do que não se desincumbiu. 

Assim sendo, entendo que há verossimilhança no pleito autoral que a 

cobrança feita pela requerida é indevida, uma vez que não restou 

evidenciada a legalidade do débito. Por outro lado, não há nos autos 

elementos concretos aptos a demonstrar o alegado abalo de crédito, pois, 

verifica-se do extrato de negativações de ID 5845895 que há outros 

apontamentos em nome da autora, em decorrência de outras dívidas, o 

que afasta a condenação por danos morais. Neste sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - 

PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS – 

INOCORRÊNCIA – ANOTAÇÃO PRÉ-EXISTENTE - SÚMULA 385 STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. Estando o nome do Apelante inserido no 

cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de outras dívidas, 

que não a reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por 

danos morais. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 

Por conseguinte, merece ser rejeitado o pedido de condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à 

dívida de R$ 257,47 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos); e b) determinar que a requerida proceda à exclusão do nome 

da autora dos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao referido débito. 

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 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002618-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002618-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral, em que o 

autor alega que é servidor público, e vem sofrendo desconto relativos a 

empréstimo consignado no valor de R$ 859,12 (oitocentos e cinquenta 

nove reais e doze centavos), os quais não contratou. Afirma que o réu 

resistiu em fornecer a cópia do contrato, somente o fazendo depois de 

receber notificação e para seu espanto os contratos enviados não tem 

rubrica ou visto nas páginas principais, e que as assinaturas constantes 

das autorizações para desconto em folha não são suas. Alega que já foi 

descontado indevidamente de seu subsídio o total de R$ 10.585,36 (dez 

mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis reais). Sustenta que é 

pessoa diligente e cuidadosa com suas finanças, haja vista que não cai 

nas ciladas bancárias de aquisição de empréstimo, pois as taxas de juros 

são altíssimas. Aduz que o réu deve devolver os valores descontados 

indevidamente, no total de R$ 10.585,36 (dez mil quinhentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e seis reais), devendo ser atualizado desde o 

desembolso. Sustenta a ocorrência de dano moral. Requer, liminarmente, a 

suspensão dos descontos em folha de pagamento. No mérito, a 

declaração de inexistência de relação contratual, inexistência de débito, a 

devolução em dobro dos valores já descontados e indenização por dano 

moral. Pleiteou a gratuidade da justiça, a aplicação do CDC e a inversão do 

ônus da prova. A decisão Id 5843754 deferiu o pedido liminar 

determinando a suspensão dos descontos; o benefício da gratuidade da 

justiça e a inversão do ônus da prova. Contestação sob Id 8005680, na 

qual o réu pleiteia a correção do pólo passivo. No mérito, aduz que o autor 

efetivamente celebrou os seguintes contratos de empréstimo consignado: 

a) Contrato nº 851151154 firmado em 31/12/2015, financiado em 96 

(noventa e seis) parcelas de R$ 713,32 (setecentos e treze reais e trinta e 

dois centavos) cada. O contrato tem o valor total de R$ 24.177,06, o qual 

foi liberado para o autor mediante TED na conta corrente 16435-6, agencia 

1772, do Banco do Brasil. b) Contrato nº 851721446 firmado em 

31/03/2016, financiado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 145,80 

(cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) cada. O contrato tem o 

valor total de R$ 4.941,70, o qual foi liberado para o autor mediante TED na 

conta corrente 16435-6, agencia 1772, do Banco do Brasil. Impugna as 

alegações do autor e os pedidos; alega a impossibilidade de restituição 

dos valores descontados, sem a devolução dos valores que recebeu em 

sua conta e pleiteia que seja oficiado ao Banco do Brasil para que este 

preste esclarecimentos sobre as TEDs enviadas em favor do autor. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. O autor impugnou a 

contestação, Id 8170260, afirmando que a assinatura dos contratos não é 

sua e requerendo a exibição das vias originais. Na especificação de 

provas, o autor pleiteou a prova pericial com a exibição do contrato original 

para tanto e o réu reiterou o pedido de expedição de ofício ao Banco do 

Brasil. A decisão Id 26369010 determinou a expedição de ofício ao Banco 

do Brasil, consignando ser desnecessária a perícia técnica caso 

confirmado o crédito na conta do autor. Informações do Banco do Brasil 

sob Id 25545560, sobre as quais as partes se manifestaram. A decisão Id 

28656351 indeferiu o novo pedido de perícia grafotécnica e facultou as 

partes da juntada de novos documentos. A parte autora pleiteou a juntada 

do contrato original a ser depositado na secretaria e a realização de 

audiência de instrução e julgamento. É o relato. Decido. Inicialmente, 

promova-se à correção do pólo passivo da demanda, conforme requerido 

na contestação. A matéria é de direito e de fato, contudo a lide 

encontra-se suficientemente instruída. A decisão Id 26369010 indeferiu o 

pedido de depósito na secretaria da via original do contrato para perícia 

grafotécnica e dela a parte autora não interpôs recurso. Na decisão Id 

28656351 foi consignada a ausência de recurso da decisão anterior e 

novamente foi indeferido o pedido de perícia técnica. Também desta 

decisão a parte autora não interpôs recurso. Assim, descabida a 

pretensão, mais uma vez, de que o juízo analise mais um pedido de 

depósito na secretaria do contrato original. Embora o autor colacione 

jurisprudências após as informações prestadas pelo Banco do Brasil, no 

sentido de convencer que o fato de alegar não ter contratado o 

empréstimo é suficiente para a procedência do pedido, tal alegação não 

merece acolhimento. Isso porque o Banco do Brasil confirmou os créditos 

realizados pelo réu na conta corrente do autor, juntando o extrato que 

demonstra a utilização dos valores. Na inicial o autor afirmou que “ é 

pessoa diligente, e cuidadosa com suas finanças” não sendo crível, 

portanto, que recebeu Ted’s do banco réu em sua conta corrente 

bancária, nos expressivos valores de R$ 24,177,06 e R$ 4. 941,70, 

utilizou referidos valores e não percebeu. Nota-se dos extratos enviados 

pelo banco do Brasil, atendendo à solicitação do juízo, que o autor 

recebeu o TED de liberação de operação de crédito no valor de R$ 

24.177,06 em 04/01/2016, e no mesmo dia efetuou várias transferências 

que até ultrapassam este valor. Em 31/03/2016 recebeu o Ted de R$ 

4.941,70 e também neste mesmo dia efetuou várias transferências. 

Ressalta-se que a utilização dos valores disponibilizados para o autor 

conforme operações detalhadas em seu extrato bancário não foi 

impugnada. Não é demais consignar que o autor colacionou jurisprudência 

do TJMT, a fim de convencer que se não contratou os empréstimos e os 

pedidos são procedentes, mas naquele caso julgado a parte comprovou 

que notificou o banco para que retirasse o crédito enviado, procurou 

estornar tal crédito e neste caso o autor utilizou inteiramente os valores 

recebidos. Portanto, a comprovação dos créditos efetuados na conta do 

autor e a utilização destes é suficiente para comprovar a relação jurídica 

entre as partes. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. 
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CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. VALORES 

CREDITADOS NA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO PELA CORRENTISTA. 

1- A alegação de cerceamento de defesa não merece conhecimento, 

quando constatada a ocorrência da preclusão. 2- O depósito na conta 

corrente de valores referentes a empréstimos e a efetiva utilização dos 

numerários pela correntista são capazes de demonstrar elo jurídico entre 

as partes e justificar os descontos das prestações correspondentes. 

(TJ-MG - AC: 10440140009877001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de 

Julgamento: 27/03/0019, Data de Publicação: 05/04/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - CRÉDITO DO 

RESPECTIVO VALOR DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE - 

EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MONTANTE - MATERIALIZAÇÃO DO 

CONTRATO - RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. A alegação de 

desconhecimento acerca da contratação do empréstimo por parte do 

postulante, com o intuito de arrimar a sua pretensão de declaração de 

inexistência do respectivo débito, cai por terra em face da demonstração, 

pelo Banco, de que o valor referente ao empréstimo foi efetivamente 

creditado na conta bancária do cliente e livremente utilizado por ele. Em 

casos que tais, não há falar em falha na prestação do serviço pelo Banco 

ou em inexistência dos débitos, uma vez que o depósito do respectivo 

montante a favor do autor e a livre utilização dele tem o condão de 

materializar a contratação, e, neste contexto, não há falar inexistência do 

débito, em prática de ato ilícito ou em dever de indenizar. Neste cenário, a 

improcedência da ação é medida que se impõe, justificando-se a 

manutenção da sentença. (TJ-MG - AC: 10352170073238001 MG, Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 

18/02/2020) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

inicial e revogo a medida liminar dantes concedida. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a 

parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a 

exigibilidade das verbas de sucumbência por até cinco anos, condicionada 

à comprovação de alteração da situação econômica. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036889-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036889-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIDNEI DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: QUALICORP 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer interposta por SIDNEI DA SILVA RODRIGUES em desfavor de 

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. O autor foi intimado 

por várias vezes para dar prosseguimento ao feito, contudo, 

representando pela Defensoria, esta não conseguiu contato com o autor. 

Em seguida, determinou a intimação pessoal do autor pelo Oficial de 

Justiça, todavia, verifica-se da certidão de Id. 28202632, o qual não foi 

localizado, pois era inquilino e mudou-se. Observa-se que a intimação foi 

enviada para o endereço declinado na inicial, assim presume-se válida a 

intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15. Desta 

forma, ante a inércia do autor, não resta alternativa senão extinguir o feito, 

em face da inércia da parte interessada em promover o regular andamento 

do processo. Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito. 

Sem custas e honorários em face da ausência de resistência da parte ré. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023399-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON KONRAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023399-71.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEFERSON KONRAD EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JEFERSON KONRAD 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$ 6.362,72 (seis mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), no Id. 30985397. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31261969). 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. 

31261969. 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: 1012867-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012867-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROGERIO TEIXEIRA MENDES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ROGERIO TEIXEIRA MENDES 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$ 2.405,48 (dois mil, 

quatrocentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), no Id. 30753241. 

O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento 

dos valores e a extinção do feito (Id. 31264758). 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. 

31264758. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007624-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007624-16.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada 

por SALATIEL DE LIRA MATTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Aduz a autora que é cliente da empresa requerida desde 05/04/2016 

quando efetuou a portabilidade para o número (65) 99981-7387 na 

modalidade pós-paga, até que em 13/03/2017 entregou em contato com a 

requerida pelo número *8486 protocolo n°. 20173938146845, a fim de 

solicitar a migração do seu plano para a modalidade pré-paga. Afirma, 

ainda, ter recebido um telegrama da requerida confirmando a referida 

mudança de plano, e que era de sua ciência apenas 1 (um) débito 

pendente, referente ao não fechamento do mês, mas que, viria na próxima 

e ultima fatura, com vencimento em 04/2017. Alega que tomou 

conhecimento da existência de restrição em seu nome, em decorrência de 

suposto débito no valor de R$ 407,13 (quatrocentos e sete reais e treze 

centavos), com data de 06/08/2017, cuja origem alegar desconhecer, uma 

vez que havia solicitado a mudança do plano pós-pago para a modalidade 

pré-paga cerca de 4 (quatro) meses antes. Pleiteia pela declaração de 

inexistência do débito, a inversão do ônus da prova, bem como, a 

condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização a título 

de danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré 

apresentou contestação em ID 20630591, defendendo (i) a regularidade 

na cobrança em nome da autora; e (ii) a ausência de provas do dano 

moral, pelo que pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação 

em ID 20779627. Ambas as partes não manifestarem interesse na 

produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Verifica-se que a relação de 

consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. A controvérsia dos autos cinge-se à 

legalidade na cobrança de suposta dívida de R$ 407,13 (quatrocentos e 

sete reais e treze centavos) da linha telefonia de número (65) 

99981-7387. O autor afirma que desconhece o débito, objeto da lide, 

considerando que efetuou a mudança do seu plano pós-pago na data de 

13/03/2017 para a modalidade pré-paga, assim, o débito datado de 

06/08/2017 seria indevido visto que não estaria mais se utilizando desses 

serviços que possa justifica-lo. Enquanto a requerida defende a legalidade 

da cobrança do débito, referente ao contrato de prestação de serviço 

pactuado entre as partes, inclusive, juntou cópia do contrato assinado 

pela autora em 05/04/2016. Todavia, razão não assiste à requerida. Isso 

porque, apresentou documentos que apenas confirmam a relação jurídica 

existente entre as partes, que em nada tem haver com a legalidade do 

débito. Ademais, carece de força probante as imagens do sistema da 

requerida eis que produzidos unilateralmente. Gize-se que houve a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, incumbindo à 

ré a comprovação da existência do débito, do que não se desincumbiu. 

Assim sendo, entendo que há verossimilhança no pleito autoral que a 

cobrança feita pela requerida é indevida, uma vez que restou evidenciada 

a alteração do plano. Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 do 

CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem ser 

respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Conforme orientação 

sedimentada no STJ (AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018), o abalo 

moral em caso de restrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

caracteriza-se como in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo 

sofrido. Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado 

consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. No caso, em que pese o 

dano decorra do próprio ato de negativação indevida, não há nos autos 

elementos concretos aptos a demonstrar o alegado abalo de crédito, uma 

vez que não restou evidenciado nos autos que a rescisão do contrato de 

financiamento do imóvel se deu exclusivamente por causa da negativação 

indevida, fato que, por si só não é apto a afastar a configuração dos 

danos morais, deve ser observado no momento da fixação do quantum, 

sob pena de transformar as ações judicias em verdadeiras indústrias de 

danos morais. Mediante tais critérios, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 407,13 

(quatrocentos e sete reais e treze centavos); b) determinar que a 

requerida proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção 

ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente; c) e 

condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do ajuizamento desta ação, e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do art. 85, §§ 1º e 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, 16 de abril de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029593-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (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 SENTENÇA Processo: 1029593-58.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Aduz a autora que seu nome foi inserido 

indevidamente nos cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de 

R$ 45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), cuja origem 

alega desconhecer. Afirma, ainda, que foi impedida de efetuar compras 

em um estabelecimento comercial em razão da existência de restrição em 

seu nome, o que lhe teria causado danos de ordem moral. Requer, ao final, 

a retirada do nome da autora do órgão restritivo ao crédito; e a 

procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Junto à inicial vieram os documentos. A parte ré apresentou contestação 

em ID 10418788, defendendo (i) a regularidade na cobrança e negativação 

do nome da autora; e (ii) a ausência de provas do dano moral, pelo que 

pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação em ID 

10921863. A parte autora manifestou interesse pelo julgamento antecipado 

da lide. É o breve relato. Fundamento e Decido. I – Falta de interesse de 

agir – ausência de consulta atualizada dos órgãos de proteção ao crédito 

Em contestação, a própria ré afirma que agiu em exercício regular de 

direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

o que confirma a negativação sustentada na inicial. Portanto, REJEITO a 

preliminar arguida, uma vez que aduz matéria de mérito, qual seja seu 

direito de inscrever débitos nos órgãos de proteção, circunstância que por 

si só demonstra o interesse de agir do autor. II - Exceção de 

incompetência A parte requerida sustenta-se na alegação em sede 

preliminar que é inaplicável o art. artigo 93 do CDC, juntamente com o art. 

53, IV, alínea “a’, do CPC. Ocorre que existindo representante ou filial na 

comarca de Cuiabá, este é considerado o domicílio do réu para fins de 

competência territorial. Em assim sendo, o consumidor possui direito de 

escolha do foro competente, dadas as regras contidas no CDC, em 

especial em seu artigo 101, inciso I. É facultado ao autor escolher o foro 

competente para ajuizar a ação de reparação no foro de seu domicílio ou 

local do fato, sem exclusão da regra geral prevista no caput do artigo 46 

CPC, do mesmo diploma legal, que possibilita o ajuizamento da ação 

fundada em direito pessoal no foro do domicílio do réu. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré, pelo contrário, a regra geral de 

competência territorial lhe é benéfica. Posto isso, rejeito a preliminar de 
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incompetência. Passo à análise do mérito. III - Mérito Verifica-se que a 

relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem 

incidir as disposições do código consumerista. A controvérsia dos autos 

cinge-se à legalidade na inserção do nome da autora nos órgãos de 

proteção creditícia, em virtude de suposta dívida R$ 45,87 (quarenta e 

cinco reais e oitenta e sete centavos). A autora afirma que desconhece o 

débito, objeto da lide, não possuindo relação jurídica com a empresa ré 

que possa justifica-lo, enquanto a requerida defende a legalidade da 

cobrança do débito negativado, considerando que sempre usufruiu dos 

serviços, inclusive, pagou diversas faturas, deixando de fazê-lo em dado 

momento, gerando a referida obrigação. Todavia, razão não assiste à 

requerida. Isso porque, não trouxe o suposto contrato firmado entre as 

partes, a fim de comprovar a legitimidade do débito. Ademais, carece de 

força probante as imagens do sistema da requerida eis que produzidos 

unilateralmente. A inversão do ônus da prova é uma das maneiras de 

facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, assim, haverá a 

inversão do ônus da prova ao consumidor, quando, for verossímil a 

alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente na relação de 

consumo. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º do CDC, incumbindo à ré a comprovação da existência do débito, 

do que não se desincumbiu. Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 

do CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem ser 

respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Conforme orientação 

sedimentada no STJ (AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018), o abalo 

moral em caso de restrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

caracteriza-se como in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo 

sofrido. Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado 

consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. No caso, em que pese o 

dano decorra do próprio ato de negativação indevida, não há nos autos 

elementos concretos aptos a demonstrar o alegado abalo de crédito, fato 

que, se não é apto a afastar a configuração dos danos morais, deve ser 

observado no momento da fixação do quantum, sob pena de transformar 

as ações judicias em verdadeiras indústrias de danos morais. Mediante 

tais critérios, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atende a finalidade da 

indenização. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no 

tocante à dívida de R$ 45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete 

centavos); b) determinar que a requerida proceda à exclusão do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento 

desse débito inexistente; c) e condenar a parte requerida ao pagamento 

da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), 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), e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1º e 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, 16 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037471-34.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037471-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela interposta por JUCILENE RODRIGUES DE CAMPOS 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. A autora relata que é proprietária do imóvel localizado na Rua I, casa 

19 Quadra 17, Bairro Jardim Presidente II, Cuiabá/MT e locava o imóvel 

para o Senhor Jones do Nascimento Paula, com a unidade consumidora nº 

256462-3. Todavia, o inquilino saiu do imóvel deixando de efetuar o 

pagamento de alugueis, IPTU e das faturas de energia elétrica em seu 

nome (inquilino). Afirma que em novembro de 2017 alugou o imóvel para 

outro inquilino, contudo, teve que ser rescindido o contrato considerando a 

recusa da requerida em instalar uma nova unidade consumidora, sob a 

justificativa da existência de débitos em nome de terceiros que 

anteriormente alugava o imóvel. Ressalta que o inquilino anterior deixou 

débitos com a requerida e, por isso, a unidade consumidora se encontra 

desligada e, ainda, por não ter condições financeiras de arcar com os 

débitos que não foram quitados, já que o cadastro e consumo pertencem 

ao terceiro. Por fim, requer a concessão da liminar para que restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica e se abstenha de cobrar os débitos 

pretéritos, a procedência da ação confirmando a liminar e, ainda, a 

condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), além das verbas de sucumbência. A liminar e os 

benefícios da justiça gratuita foram deferidos no Id. 11193338, inclusive 

inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou infrutífera 

no Id. 12534369 e 12541676. A requerida apresentou contestação, 

afirmando que é dever do consumidor solicitar pedido de fornecimento de 

energia elétrica e troca de titularidade, inclusive apresentar documento 

comprobatório de propriedade/posse do imóvel, nos termos da Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu, uma vez que a autora apresentou 

contrato de compra e venda impossibilitando que efetuasse a troca de 

titularidade e gerasse a religação da energia elétrica; inexistência de 

danos morais em razão de ausência de provas. Ao final requer a 

improcedência dos pedidos iniciais (Id. 12820019). Impugnação no Id. 

13268558. As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I do CPC, uma vez que as partes não manifestaram 

interesse na produção de outras provas. Antes de analisar os requisitos 

atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo 

no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições 

do código consumerista. A questão dos autos, em síntese, cinge-se 

acerca da solicitação pela autora de troca da titularidade e religação da 

unidade consumidora, sendo negada pela requerida sob o argumento de 

existirem débitos em nome do antigo locatário. A requerida aduz que não 

efetuou a troca da titularidade e religação da energia na unidade 

consumidora, por não ter a autora apresentado documentos 

comprobatórios exigidos e por existirem débitos ainda não quitados, 

impossibilitando os procedimentos. Analisando os documentos acostados 

aos autos, verifico que a autora juntou procuração pública a qual lhe 

outorga plenos poderes sobre o imóvel, já com relação aos débitos 

mencionados estão em nome de terceiro, antigo locatário da autora, 

conforme ressai dos documentos juntados pela requerida em sua 

contestação. Portanto, assiste razão à autora. Sabe-se que a dívida 

decorrente dos serviços de energia elétrica configura-se como obrigação 

“propter personam”, sendo de responsabilidade do real consumidor do 

serviço prestado, sejam eles derivados de contrato de locação (caso dos 

autos) ou venda da propriedade. Assim, o débito deve ser cobrado de 

quem efetivamente utilizou os serviços ou deles se responsabilizou. 

Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DÉBITO DE LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. É firme o 

entendimento no STJ de que o dever de pagar pelo serviço prestado pela 

agravante - fornecimento de água - é destituído 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. Precedentes: AgRg 

no AREsp 265966/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, DJe 10/04/2013; AgRg no AREsp 2.9879/RJ, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 22.05.2012; AgRg no AREsp 141404 / SP, Relator Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; REsp 1311418/SP, 

Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

15/05/2012. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 
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1320974/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DÉBITO DE TERCEIRO. 

AUSÊNCIA DE PROVA. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. 

READEQUAÇÃO. 1. O débito de energia elétrica possui obrigação propter 

personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não 

aquele que efetivamente utilizou do serviço. 2. No caso, a parte ré alega 

ilegitimidade passiva, vez que o imóvel estava locado no período da 

irregularidade. No entanto, os contratos anexados por ela própria às fls. 

57/59; 184/187; 188/90; 191/193; 194/196; 198/200; e 203/205 possuem, 

endereços diversos daquele onde localizada a unidade consumidora 

objeto da cobrança, uma vez que, apesar de constar o mesmo nome de 

rua, o número do prédio e das salas comerciais são diversos. Portanto, 

não demonstrada a locação do imóvel objeto da cobrança, qual seja, 

aquele localizado à Rua dos Maias, 677/001, em Porto Alegre, unidade 

consumidora de nº 3528805. 3. A fim de restabelecer o equilíbrio 

contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do 

CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média 

aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. 

Precedentes jurisprudenciais. 4. Sucumbência redistribuída, em razão do 

resultado do julgamento. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO RECURSO.” (Apelação Cível, Nº 70083494575, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado 

em: 19-02-2020) (g.n.) No que tange à indenização por danos morais, 

segundo a inteligência do artigo 14 do CDC, eventuais prejuízos causados 

aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado nos autos ao ter que rescindir o contrato de 

locação com o novo morador, consoante documentos nos Id. 11118324 e 

11117870. Conforme orientação sedimentada no STJ (AgInt no AREsp 

1276292/SC, Rel. Ministro Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

26/06/2018, DJe 29/06/2018), o abalo moral em caso de restrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito caracteriza-se como in re ipsa, 

dispensando a comprovação do abalo sofrido. Reconhecido o dever de 

indenizar, o quantum deve ser fixado consoante os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). No que tange a multa fixada 

em caso de descumprimento da liminar, tenho que não deve ser aplicada 

ao caso, uma vez que analisando a documentação acostada pela 

requerida ressai que o religamento da energia elétrica na unidade 

consumidora da autora foi efetuado no dia 15/01/2018 (Id. 12820021). 

Ademais, a finalidade das astreintes é compelir a parte a cumprir a 

decisão judicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar 

concedida no Id. 11193338, com a finalidade de restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica e abster de efetuar a cobrança dos 

débitos anteriores em nome de terceiro. E ainda, 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. 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030686-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030686-85.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2019 Sala: Conciliação 

4 Horário: 09:36, 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, 

12 de julho de 2019. Aristeu Dias Batista Vilella Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030686-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030686-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31257450, foi interposto 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 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033701-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI GIANI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033701-62.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

nesta data, fui informada pela Gestora da Central de Conciliação, Srª 

Marta, de que as partes estão presentes na Central e estão de acordo 

com a antecipação da audiência para hoje, aquela que ocorreria amanhã. 

Sendo assim, em havendo a anuidade de ambas as partes, encaminho os 

autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação. RUBIA 
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GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020065-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRITO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020065-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31180661, foi interposto 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 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006185-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MOTTA CAMARGO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006185-67.2019.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

à petição inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/08/2019 às 10:56 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, 01 de abril de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030742-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS DAMACENO (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))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030742-55.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O Tribunal 

de Justiça cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para que 

haja o esclarecimento pelo perito dos questionamentos apresentados na 

contestação ao Laudo Pericial, garantindo-se, assim, o contraditório e a 

ampla defesa.. Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos 

arguidos pela seguradora ré ao ID 17392820. Prestados os 

esclarecimentos, dê-se vistas às partes para manifestação. Após, 

retornem os autos conclusos para sentença. Cuiabá/MT, 15 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001627-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CRISTIANO SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001627-23.2017.8.11.0041 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 petição de pagamento do saldo 

remanescente de ID 31263318, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022578-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON LUIZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022578-38.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009552-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009552-02.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016728-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MENDES COMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016728-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MOISES MENDES COMIN em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. 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: 1016750-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016750-56.2020.8.11.0041 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: 1016755-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA GOMES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016755-78.2020.8.11.0041 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 
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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: 1016786-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA AUXILIADORA MAGALHAES (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° 1016786-98.2020.8.11.0041 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: 1016800-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRSON VIEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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° 1016800-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação por danos materiais proposta por LAIRSON VIEIRA 

DE MORAES em face de BANCO DO BRASIL SA. 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 

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: 1016901-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MOREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

ALESSANDRO DE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016901-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de ressarcimento por danos materiais e morais proposta por 

ALESSANDRO DE SOUZA MOREIRA e NIVALDO MOREIRA GONCALVES 

em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. 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 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031974-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GALLI MADEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-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 PJE n° 1031974-39.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016642-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016642-27.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para adequar sua inicial à sistemática processual em vigor, 

instruindo-a com o boletim de ocorrência e prontuário médico completo 

(artigos 319, 320, 321, parágrafo único, CPC). Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016353-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ANGELO MEDRADO (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° 1016353-94.2020.8.11.0041 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: 1016505-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO BORGES AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MACIEL BORGES OAB - MT20640/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (REU)

AYMORE (REU)

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016505-45.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e perdas 

e danos proposta por PEDRO PAULO BORGES AMARAL em face de M M 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, N P B INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. 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: 1029849-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA RAMOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SINHORINI OAB - SP337193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029849-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Em que pese o 

pedido de apreciação do pedido de tutela de urgência (ID 13446436), 

referido pleito já foi objeto de apreciação, conforme decisão de ID 

10058978 que foi mantida pelo RAI 1010638-05.2017.8.11.0000 (ID 

10366984 e ID 11780125). Assim, deixo de fazer nova apreciação. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021448-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ELIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021448-76.2018.8.11.0041 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 requerer o que entende de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013785-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013785-08.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014213-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE COMINETTI PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO LIVIO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014213-58.2018.8.11.0041 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016927-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NUNES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016927-20.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por GONCALO NUNES DA LUZ em face de ENERGISA 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041134-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERME GRUNWALD NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E 

BONSUCESSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041134-20.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre o teor certidão de ID 31052119 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024106-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA BARBOSA DE MACEDO OAB - 005.717.711-22 

(REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024106-10.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

31293662, foi interposto 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 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033002-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

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 PJE n° 1033002-42.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1034010-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034010-54.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

aditamento da inicial, alterando-se a denominação da ação e pedido. A 

autora pretende a exibição de certidão relativa ao período de 2003 a 2017, 

bem como as respectivas notas fiscais. Analisando as razões expostas, 

depreende-se a legitimidade e interesse da mesma em obter as cópias do 

documentos, eis que se referem ao período em que a autora atuou como 

consultora na empresa ré. In casu, os documentos são comuns às partes 

e se encontram em poder da ré, incidindo a regra do art. 396 do CPC. 

Ressalta-se que a exibição não trará nenhum prejuízo à ré, eis que esta 

medida não visa privá-lo do documento, mas que tão somente apresente 

uma cópia em Juízo. Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO O 

PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e determino a citação da ré para 

que exiba em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua 

intimação, certidão relativa ao período de 2003 a 2017, bem como as 

respectivas notas fiscais. A ré deverá oferecer defesa no prazo legal. 

Cite-se e intime-se. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033313-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VILACA DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 PJE n° 1033313-33.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1016951-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES LEAL (AUTOR(A))

NEYDE MARIA DA COSTA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR RODRIGUES ORNELA (REU)

NOBRE E NOBRE LTDA - ME - ME (REU)

FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016951-48.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

benefício, eis que se qualifica como autônoma e, no entanto, apresenta 

cópia de sua CTPS, documento este que não contém informação relativa à 

renda por ela percebida. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

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). Poderá a autora, 

ainda, em não havendo os documentos acima mencionados, apresentar 

extratos bancários relativos à sua movimentação bancária dos três últimos 

meses. 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: 1033517-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI ALVES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033517-77.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006006-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006006-70.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006499-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ELIANE SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006499-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 49963 Nr: 10132-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio F. Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CALORYNE 
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ALMEIDA SILVA - OAB:4725

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua 

retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 82338 Nr: 1731-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARQUES VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Açofer Indústria e 

Comércio Ltda em desfavor de Ivan Marques Vinhal, ambos representados 

nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p. 170/172).

 Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

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 e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Fica desde já autorizado o desarquivamento do feito a requerimento de 

qualquer das partes, sem ônus, até o prazo final do cumprimento do 

acordo.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, portanto, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as anotações de estilos e cautelas de praxe.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112544 Nr: 3036-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI, ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA, Edmar Jorge de Anunciação, 

GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, EDUARDO YUKIO 

MATSUMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:OAB/MT 6183, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O, SILENO 

REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 Vistos.

Este processo teve dois pedidos de cumprimento de sentença, um 

formulado pelos advogados Danieli Cristina Oshitani e Rogério Caporossi, 

que foi extinto pelo pagamento à p. 309 e o segundo, requerido 

posteriormente pelo advogado Saulo Daltro Moreira da Silva (p. 312)

Intimada para pagamento, a executada efetuou o pagamento, tendo o 

exequente concordado com o valor depositado.

A par disso, extingo o cumprimento de sentença requerido por Saulo 

Saltro Moreira da Silva, nos termos do art. 924, II do CPC e determino a 

expedição de alvará em seu favor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137251 Nr: 21658-72.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT. Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua 

retirada, em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110414 Nr: 14829-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO NICODEMOS GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, NIVALDO SANCHES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 14829-21.2016.811.0041 – Código 1110414

DESPACHO

Intimada sobre a penhora online realizada, a executada permaneceu 

inerte.

Portanto, diante do decurso do prazo de manifestação, defiro o pedido de 

levantamento dos valores que se encontram na conta de depósito judicial. 

Expeça-se o competente alvará.

Quanto ao pedido formulado à p. 110, é certo que a execução deve ser 

feita em no interesse do credor, porém não podemos violar o princípio da 

menor onerosidade, respeitando-se a dignidade do devedor.

Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou o 

reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por 

meio do Decreto-Legislativo nº 6/2020 e os Decretos Municipal e Estadual, 

estabelecendo drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus, desaguando no isolamento 

social e fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da 

economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, INDEFIRO, por 

ora, a penhora online requerida.

Acrescento, ainda, que os prazos processuais estão suspensos e o 

Teletrabalho realizado nesse período prioriza os processos eletrônicos, e 

este processo é físico, o que pode dificultar o acesso e a defesa da parte 

executada, diante das condições de trabalho estabelecidas.

O pedido de penhora online poderá ser reavaliado, após o retorno da 

normalidade.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 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.: 1096752 Nr: 9193-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21608/O, JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:19.185-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO. - OAB:2.292, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

21.613, LAILA OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:MT 12.272, LEONARDO 

SCHINDLER MURTA RIBEIRO - OAB:97689/RJ, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556/MT

 Processo n. 9193-74.2016.811.0041 - Código 1096752

DESPACHO

Considerando que a petição de p. 14.457/14.464 não indica o nome do 

advogado que assinou juntamente com o réu, impossibilitando a 

identificação e verificação dos poderes outorgados, intime-se para 

ratificação do acordo.

 Após, concluso para análise.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060824-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AUXILIADORA DIAS VIANA OAB - 734.596.231-87 

(REPRESENTANTE)

BRENNDA SAMARA VIANA VIEIRA OAB - MT22044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICEC-INSTITUTO CUIABA DE ENSINO E CULTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060824-35.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Larissa 

Auxiliadora Dias Viana impetrou mandado de segurança com pedido de 

liminar contra ICEC – Instituto de Ensino e Cultura, eis que foi impedida de 

realizar sua rematrícula para o 4º período do curso de Direito ofertado pela 

impetrada, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar a fim de 

determinar à impetrada que disponibilize o acesso a todas as suas notas e 

correção de provas referentes ao 4º semestre. Sustenta que seu genitor 

se dirigiu à instituição educacional impetrada e realizou acordo para 

quitação de mensalidades em atraso, efetuando o pagamento do boleto. 

Informa que acreditou que, com o pagamento do referido acordo estaria 

quitada a rematrícula da impetrante para prosseguir com os estudos no 3º 

semestre. No entanto, ao tentar realizar a rematrícula relativa ao 4º 

semestre, foi informado que a impetrante não se encontrava regularmente 

matriculada no período anterior, uma vez que o boleto quitado se referia à 

mensalidades em atraso e não à rematrícula. Informa que diante da 

informação, foi orientada a efetuar o pagamento de todas as mensalidades 

em atraso e, posteriormente, seria liberada a realização da chamada 

“rematrícula tardia” que consiste na rematrícula fora do prazo, sendo que 

com o pagamento dos débitos existente sua matrícula seria regularizada, 

de modo que assim procedeu. Contudo, após a quitação recebeu a 

informação de que não seria possível realizar a matrícula fora do prazo, 

uma vez que desde o terceiro semestre a impetrante não estava 

matriculada na instituição. Afirma que, mesmo diante da informação, 

prosseguiu frequentando as aulas regularmente, porém, está sendo 

impedida de ter acesso às suas notas. Informa que em outubro de 2019 

seu genitor se dirigiu à instituição e em conversa com o diretor foi 

confirmada a ausência de matrícula regular da impetrada. Os autos vieram 

redistribuídos da Primeira Vara Especialidade da Fazenda Pública de 

Cuiabá/MT. É o relatório. Decido. O objeto do mandado de segurança será 

sempre a correção de ato ou omissão da autoridade, desde que ilegal e 

ofensivo ao direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante; nos 

termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009: “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.” Nos 

ensinamentos de Maria Helena Diniz tem-se a sua definição: “o mandado 

de segurança é o "remédio constitucional cabível para proteger direito 

líquido e certo ameaçado ou violado de interessado (pessoafísica ou 

jurídica), por ato ou omissão ilegal ou inconstitucional, inclusive se 

praticado por autoridade ou agente público. O mandado de segurança 

surge da necessidade de se proteger o direito do indivíduo contra atos 

ilegais ou inconstitucionais do Poder Público. Requer dois pressupostos: a) 

a aplicação indevida da lei ou da Constituição ou sua não-aplicação pela 

autoridade pública; b) a comprovação, de plano, do fato relacionado com o 

direito. Quem conta com um direito líquido e certo deve guardá-lo, 

juridicamente, contra toda e qualquer ameaça fundada, da mesma maneira 

que se procede com referência ao já violado. Ao Judiciário compete 

restaurar a ordem, restabelecendo o direito violado, e evitar que se 

desorganize o Estado, garantindo os cidadãos contra aqueles que lhes 

querem violar o direito. O ato impugnado poderá estar de acordo com a lei 

e sendo esta inconstitucional, ferindo direito líquido e certo de terceiros, o 

ato poderá e deverá ser desconstituído por via de mandado de 

segurança"[1] Quanto ao direito liquido e certo, temos os ensinamentos de 

Hely Lopes Meirelles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para se 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.”[2] O mandado de segurança é remédio de 

natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, 

exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em 

virtude de ter rito processual que não comporta dilação probatória. Para 

ser viável a 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. Por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é 

que o mandado de segurança impossibilita a produção posterior da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse sentido o TJMT: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO 

PROCON/MT — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À 

AUDIÊNCIA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — VIOLAÇÃO 

A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO. Ausente prova 

pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor 

o indeferimento da segurança.Recurso não provido. (Ap 121106/2017, , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

INICIALMENTE OFERTADAS (CADASTRO DE RESERVA) – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS 

CANDIDATOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO DEMONSTRADO – 

DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.1. 

A aprovação de candidato em concurso público para cadastro de reserva 

gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, de modo 

que não viola direito individual de candidato a preterição na nomeação 

decorrente do cumprimento de ordem judicial, porquanto inexistente ato 

espontâneo da Administração.2. “a ausência de prova pré-constituída 

impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por 

ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

30/05/2012, DJe 15/06/2012 (Ap 39325/2017, , PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 

28/11/2018) Analisando os autos, verifico que inexiste demonstração 

clara e inequívoca do ato reputado como coator. A comprovação do direito 

líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de 

segurança, o que não ocorre no caso em apreço, posto que da narrativa 

dos fatos detecta-se que a impetrante tinha conhecimento que o acordo 

se referia ao pagamento de parcelas em atraso e não rematrícula, já assim 

relata na inicial e, após descobrir que sua rematrícula não havia sido 

efetuada, continuou frequentando as aulas mesmo tendo conhecimento da 

irregularidade. Sustenta ainda que obteve informação de que poderia 

realizar “rematrícula tardia” até o mês de junho de 2019 e, contudo, 

somente em 17/10/2019, seu genitor compareceu à instituição para 
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confirmar as informações, oportunidade em que foi relatado pelo diretor da 

instituição a irregularidade na matrícula outrora informada. Inclusive, a 

inicial relata que a impetrante durante o período em que frequentou era 

impedida de assinar listas de chamadas, o que demonstra a existência de 

irregularidade em sua matrícula. Assim, é certo que os fatos dependem de 

dilação probatória, eis que há fundada dúvida acerca do relatado. Como já 

informado, o writ não comporta dilação probatória, e os fatos narrados 

pela autora não estão devidamente comprovados. Assim, deve o presente 

feito ter a sua petição inicial indeferida nos termos do art.10 da Lei nº 

12.016/09: “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. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau 

caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado 

de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator 

caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.” Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10°, 1§ da Lei nº 

12.016, de 7 de agosto de 2009 – Lei do Mandado de Segurança. 

Processo sem custas e honorários, (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). 

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito [1] Dicionário Jurídico, Saraiva, 2ª.ed., 20 05, vo l. 3, p.219 [2] 

Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. Pág. 13.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008604-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008604-94.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória de débito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Empreendimento Comercial The Point Smart Business em desfavor de 

Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, 

em que o autor requer a suspensão das faturas vencidas em 14/02/2018, 

14/03/2018 e 16/04/2018, bem como para determinar à ré que passe a 

emitir faturas pelo consumo medido e se abstenha de efetuar a suspensão 

dos serviços, sob pena de multa. Narra a inicial que até o mês de janeiro 

de 2018 as faturas relativas ao consumo de água do empreendimento 

eram emitidas com base na média de consumo. Contudo, foi notificada pela 

ré a respeito da mudança de categoria tarifária a partir do mês de 

fevereiro/2018, de modo que passariam as faturas a serem emitidas 

através de multiplicação de tarifas pelo número de unidades autônomas. 

Informa que com a mudança, passou a receber cobranças em valores 

exorbitantes que ultrapassam o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Defende que a alteração é ilegal, eis que ignora o real consumo registrado 

no medidor. Intimado, o autor promoveu a emenda da inicial e requereu a 

suspensão do pedido de tutela de urgência até que haja manifestação da 

ré com relação ao pedido administrativo (ID 12906070). A petição de ID 

14892229 informou que a ré promoveu a suspensão do serviço e, a fim de 

evitar maiores prejuízos, o autor efetuou o pagamento da fatura que 

ensejou o corte, requerendo a sua inclusão no mérito. Na oportunidade, 

requereu a apreciação do pedido de tutela de urgência para determinar à 

ré que emita faturas com base no consumo medido e se abstenha de 

efetuar novo corte. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Defiro a emenda à inicial, sendo com relação ao aditamento dos pedidos, 

desnecessária a anuência da ré, eis que sequer foi citada. A tutela 

pretendida 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 pelo autor, de acordo com sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. 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, uma vez que, segundo o autor, 

não são exigíveis as faturas emitidas a partir do mês de fevereiro de 2018, 

eis que não está pautada no real consumo utilizado. O autor pode discutir 

em juízo as faturas em questão que, segundo ele, não refletem a realidade 

de seu consumo, máxime se depositar em juízo o valor incontroverso. O 

perigo de dano é evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de 

lhe causa diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho 

essencial. Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de água 

é considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Assim, em que pese o pedido para que a ré efetue cobranças 

com base no consumo registrado, o autor poderá depositar em juízo o 

valor incontroverso enquanto as faturas forem emitidas com base na 

multiplicação de economias. Posto isto, oportunizo ao autor que consigne 

em juízo em parcela única a quantia incontroversa referente ao consumo 

de 123m³ para cada mês que se pretende a suspensão, posto que, 

conforme consta nos documentos que instruem a inicial, nas faturas 

relativas aos meses anteriores aos aumentos discutidos, a matrícula de 

titularidade do autor possuía uma média de consumo equivalente ao acima 

mencionado. Registro que a medida é reversível a qualquer tempo, sendo 

que o deferimento da tutela será condicionada à consignação do valor 

incontroverso das faturas discutidas. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré 

suspenda as cobranças vencidas e vincendas, bem como que se 

abstenha de suspender o fornecimento de água para a matrícula do autor. 

CONDICIONO, todavia, o cumprimento da liminar concedida ao depósito 

judicial da quantia incontroversa para os meses de cada fatura. Efetuado 

depósito do valor incontroverso, intime-se a ré para cumprimento da 

liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de descumprimento. 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 
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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, 16 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006527-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006527-44.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de 

indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência proposta Marcia 

Vieira de Oliveira em desfavor do Banco PAN S.A, em que a autora requer 

a concessão da tutela de urgência para que seja determinado ao réu a 

suspensão dos descontos decorrente de cartão de crédito, ao argumento 

de que nunca contratou referido serviço. Narra que desde dezembro/2013 

vem sofrendo descontos indevidos relativos à cartão de crédito que 

nunca contratou, sendo vítima de fraude. A autora comprovou o 

recolhimento da primeira parcela das custas iniciais (ID 31213402). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende a 

autora a concessão de antecipação de tutela para que o réu se abstenha 

de efetuar descontos em sua folha de pagamento, eis que não contratou 

cartão de crédito fornecido pelo réu. In casu, a pretensão almejada pela 

autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta 

e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável 

o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

CPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, 

conforme narra a inicial, os descontos se iniciaram no ano de 2013, sendo 

que só neste momento, ou seja, após um decurso mais de seis anos, 

decidiu a autora impugná-los, não restando demonstrada a necessidade 

de se conceder a tutela pleiteada. Nesse mesmo sentido entendeu o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso recentemente: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO 

DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS 

EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 

do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito 

invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não 

há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha 

de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 9 (nove) anos, 

impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de 

urgência.” (N.U 1018670-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) 

(Negritei) Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (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, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1012637-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER SALOMAO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012637-59.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de imissão de posse com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Heber Salomão Monteiro contra Mhayanne Escobar Bueno 

Beltrão. Relata o autor ter adquirido o imóvel o localizado na Avenida 

Governador Dante Martins de Oliveira, Apartamento 201, Torre F, Edifício 

Parque Chapada Imperial, Bairro Vale Carumbé em Cuiabá-MT, registrado 
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sob a matrícula n. 106.529 Livro n. 02, Folha 074, do 6º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária. Sustenta que, em 

que pese a aquisição, a ré se recusa a desocupar o imóvel de forma 

amigável, razão pela qual requer a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinada a sua imissão na posse do bem, 

determinando a ré que o desocupe de imediato. Intimado, o autor 

comprovou o recolhimento das custas iniciais (ID 31232820). É o 

necessário. Decido. Por esta via, pretende o autor a concessão liminar de 

tutela provisória de urgência, para que seja determinada a expedição de 

mandado de imissão de posse no imóvel localizado na Avenida 

Governador Dante Martins de Oliveira, Apartamento 201, Torre F, Edifício 

Parque Chapada Imperial, Bairro Vale Carumbé em Cuiabá-MT, em seu 

favor. Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula n. 106.529 

do 6º RGI de Cuiabá, foi adquirido pelo autor da Caixa Econômica Federal, 

através de leilão, conforme averbação às margens da matrícula 

apresentado no id. 30399253. O autor também colacionou cópias de 

notificações extrajudiciais encaminhadas à ré, requerendo a desocupação 

do imóvel (id 30398289). Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos do art. 300 

e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito 

de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem 

quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 

A teor da legislação civil, comprovado o domínio do autor e a posse injusta 

da ré, o proprietário não possuidor tem o direito de reaver a coisa do 

possuidor não proprietário. O conceito de posse injusta, na ação de 

imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou 

clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que 

a ré não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique 

juridicamente sua ocupação. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao 

resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de o autor estar sendo 

impedido de exercer o seu direito de propriedade sobre o imóvel, 

plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de 

imissão dos autores na posse no imóvel localizado Avenida Governador 

Dante Martins de Oliveira, Apartamento 201, Torre F, Edifício Parque 

Chapada Imperial, Bairro Vale Carumbé em Cuiabá-MT, registrado sob a 

matrícula n. 106.529 do 6º RGI de Cuiabá. Expeça-se o necessário. 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, 16 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004673-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CAMPOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004673-83.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos 

morais proposta por Luciane Campos Costa em face de Telefônica Brasil 

S/A, ambas qualificadas e representadas nos autos. Narra a autora que 

ao realizar uma compra, tomou conhecimento de que seu nome havia sido 

lançado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela ré, por 

débito no valor de R$ 116,85 (cento e dezesseis reais e oitenta e cinco 

centavos), a qual desconhece, eis que jamais firmou com a ré qualquer 

contrato que pudesse dar origem à inscrição restritiva. Diante disso, 

requer a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Intimada, a autora emendou a inicial (id. 12726042). A inicial 

foi recebida, designada a audiência de conciliação e deferido o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora (id. 20865050). 

Realizada a audiência, as partes não chegaram à autocomposição (id. 

24147631). Citada, a ré ofertou contestação, em que defende a 

improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de existência de 

relação jurídica firmada pela autora por meio da contratação de linha 

telefônica móvel, bem como que a inscrição restritiva foi lançada em seu 

nome em razão do inadimplemento de faturas (id. 24424994). A autora 

impugnou a contestação (id. 25052674). Instadas as partes a 

especificarem as provas a produzir, a ré requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 25736247), enquanto a ré nada manifestou (id. 

29175525). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Como visto do relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais proposta por Luciane Campos 

Costa em face de Telefônica Brasil S/A. O feito prescinde da produção de 

provas para prolação de sentença com mérito. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, inc. I, e 

artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo Civil. 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. 

Segundo consta dos autos, a autora foi surpreendida com a inscrição 

restritiva lançada em seu nome por débito no valor de R$ 116,85 (cento e 

dezesseis reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que desconhece as 

cobranças e que a inscrição restritiva foi lançada de forma indevida. O 

extrato de consulta ao SPC que comprova a negativação foi acostado no 

id. 11944887. Citada, a ré afirmou que a relação jurídica com a autora se 

deu por meio da contratação de cartão de crédito, e que a autora deixou 

de efetuar o pagamento de faturas vencidas. Para comprovar suas 

alegações, apresentou telas sistêmicas e cópias de faturas. Em que 

pesem os argumentos aduzidos na defesa, a jurisprudência tem sido 

uníssona no sentido de que os “print screen” das referidas telas e as 

cópias das faturas não são suficientes a comprovar a existência da 

relação jurídica. Nesse sentido: APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O 

“print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorr ido,  bem como in ib i r  a conduta abusiva.  (N.U 

0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS 

AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE 

TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na 

hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a 

pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a 

cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não comprovada a 

contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas 

indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 4. 

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a 

extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter 

punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize 

enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso Provido. (N.U 

0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - CONDENAÇÃO À MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÕES 

AFASTADAS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- A parte recorrida 

não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2- As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3- Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC.4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o 

dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano 

in re ipsa. 5- Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz 

necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas 

no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.6- 

Inexistindo crédito em favor da recorrida, já que há conduta ilícita por ela 

praticada, é indevido o pedido contraposto. 7- Não comprovada a 

legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se 

impõe. 8- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019) Ora, cabia à parte ré fazer prova de que a autora utilizou 

de seus produtos e/ou serviços e não efetuou o pagamento, 

demonstrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, 

inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se 

desincumbiu. Diante da ausência de documento eficaz para comprovar 

que a negativação do nome da autora é legítima, possível concluir pela 

veracidade das alegações desta, de que nada deve à ré e de que seu 

nome foi indevidamente incluso no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é 

objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizada e amargar as 

consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até 

porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do 

aperfeiçoamento do negócio jurídico. A negativação indevida do nome de 

pessoas que nada devem gera dificuldades e inviabiliza qualquer negócio 

na vida do consumidor, impedindo-o de realizar compras a crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao 

ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, 

conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda 

vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou 

atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização 

por dano moral ao consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da 

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – 

Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação 

cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de 

inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra 

agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que 

houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor 

negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que 

praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se 

consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) 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). No sentido de que 

a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência. Vejamos o exemplo a seguir: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS 

INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA 

DIVERSO DO CONTRATO UTILIZADO PARA A NEGATIVAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RELAÇÃO JURÍDICA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO “IN RE IPSA”. 

DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO 

BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DE DOUGLAS GUTIERREZ DE MELO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. A inscrição/manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos. (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, 

DJe 21/05/2014)3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.4. Sentença reformada. (N.U 

0007185-52.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019 - Negritei) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
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C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA RÉ NÃO 

SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E 

ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR 

CARACTERIZADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços 

de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, 

considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. No caso, a 

autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que 

a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa 

de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar 

o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 

373, II, do CPC.Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de 

débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da 

prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. O valor 

fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter 

punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as 

circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em 

casos análogos por este Tribunal. (N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, 

Publicado no DJE 01/08/2019 – negritei) 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. 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o 

dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de 

comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais). Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito cobrado 

pela ré no valor de R$ 116,85 (cento e dezesseis reais e oitenta e cinco 

centavos). Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032695-20.2019.8.11.0041
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EDUARDO PEREIRA 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032695-20.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDUARDO 

PEREIRA DE SOUZA 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 29 de outubro 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, inépcia da inicial por ausência de documentos 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 c/c indenização por danos morais ajuizada por 

EDUARDO PEREIRA DE SOUZA 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 preliminar de adequação 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. Por 

fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que o autor 

trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de 

causalidade. Além do mais, o laudo do IML não se mostra indispensável, 

podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, 

dessa forma, dispensável o referido laudo(TJMT, Ap 53318/2017). 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na estrutura craniana computada em 

100% (ID 25250056). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%. Dessa forma, 100% de 100% 

corresponde a 100%, 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 100% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos 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 
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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 EDUARDO PEREIRA DE SOUZA 

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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

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, ora arbitrados 

em 15% 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020715-76.2019.8.11.0041 SENTENÇA BRENDA 

KAROLINE OLIVEIRA MIRANDA 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 01 de abril 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, inépcia da inicial por ausência de documentos 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 c/c indenização por danos morais ajuizada por 

BRENDA KAROLINE OLIVEIRA MIRANDA 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 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 da 

demandante foram informados na exordial, bem como juntados ao ID 

20108661. 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 20108658. Por fim, 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. 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 pé direito computada em 25% (ID 25250072). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 

50% 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 – 
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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 BRENDA 

KAROLINE OLIVEIRA MIRANDA 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: 1005107-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005107-09.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente concordou com o valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento 

de sentença conforme me permite o art. 4º c/c 12, VII do CPC. Verifica-se 

dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser 

reclamado. A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente, 

como requerido. Após transitado em julgado, arquive-se. 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: 1031934-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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° 1031934-86.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOSE 

IRINALDO DOS SANTOS 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 novembro 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 

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 e 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 JOSE IRINALDO DOS SANTOS 

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. 

Igualmente, 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 (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 direito computada em 75% (ID 24383915). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 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 
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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 JOSE IRINALDO 

DOS SANTOS 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$ 2.531,25 (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016500-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANO LAGO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (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:

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° 1016500-57.2019.8.11.0041 SENTENÇA KASSIANO 

LAGO 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 14 de janeiro de 2019, 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 pelo 

requerimento administrativo com pendência documental e 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. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por KASSIANO LAGO SILVA 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 preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de requerimento administrativo com pendência 

documental não merece prosperar, tendo em vista que a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, 

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 (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 tornozelo direito computada em 75% (ID 24382964). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 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. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por KASSIANO LAGO 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$ 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: 1005025-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NATALINO MORAES RODRIGUES (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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 74 de 527



Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005025-07.2019.8.11.0041 SENTENÇA ADAO 

NATALINO MORAES RODRIGUES 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 23 de agosto 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 ADAO NATALINO MORAES RODRIGUES 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 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 

24339982). 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 ADAO NATALINO MORAES RODRIGUES 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
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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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002590-60.2019.8.11.0041 SENTENÇA ELIAS 

LOPES BRITO 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 07 de abril 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 ELIAS 

LOPES BRITO 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 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 
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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 ombro esquerdo computada em 50% (ID 24337681). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ELIAS LOPES BRITO 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
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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° 1016759-52.2019.8.11.0041 SENTENÇA MATHEUS 

MORAES DE ARRUDA 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 30 de dezembro 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 

MATHEUS MORAES DE ARRUDA 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 adequação 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 ombro esquerdo computada em 75% (ID 24386868). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 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. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MATHEUS MORAES DE ARRUDA 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$ 2.531,25 (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 
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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: 1022037-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI 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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022037-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA VALDINEI 

DOS SANTOS 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 17 de abril 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, inépcia da inicial por ausência de documentos 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 c/c indenização por danos morais ajuizada por 

VALDINEI DOS SANTOS 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 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 

20330501. 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 20330494. Por fim, 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. 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 ombro esquerdo computada em 50% (ID 25253939). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro 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 VALDINEI DOS 

SANTOS 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044379-73.2018.8.11.0041 SENTENÇA RAFAEL 

GONCALVES DE MORAES 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 07 de junho 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. 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 RAFAEL 

GONCALVES DE MORAES 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). 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 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 na mão direita computada em 50% e no joelho direito 

computada em 75% (ID 24335768). Neste caso, para lesão em uma das 

mãos o percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 70% corresponde a 

35%, Para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Somando as lesões, tem-se o 

percentual total de 53,75%, 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 53,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.256,25 (sete mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, 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 RAFAEL GONCALVES DE MORAES 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$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis 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, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015411-96.2019.8.11.0041 SENTENÇA SEBASTIAO 

MENEZES DE AZEVEDO 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 30 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 

SEBASTIAO MENEZES DE AZEVEDO 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 
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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 torácica computada em 10% (ID 24336312). 

Neste caso, para lesão na estrutura torácica o percentual é de 100%. 

Dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%, 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 10% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta 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 SEBASTIAO 

MENEZES DE AZEVEDO 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$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014687-92.2019.8.11.0041 SENTENÇA MICKAELLY 

GOMES PEREIRA 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 14 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 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 MICKAELLY GOMES PEREIRA 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 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 tornozelo direito computada em 75% (ID 24350808). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 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 
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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 MICKAELLY 

GOMES PEREIRA 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$ 2.531,25 (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: 1021628-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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° 1021628-58.2019.8.11.0041 SENTENÇA ROGERIO 

RAMOS 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 28 

de abril 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, inépcia da inicial 

por ausência de documentos 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 c/c indenização por 

danos morais ajuizada por ROGERIO RAMOS 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 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 

20258057. 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 20258044. 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. 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, 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 25% (ID 25294158). Neste 

caso, para lesão em membros inferiores 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. 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 ROGERIO 

RAMOS 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034648-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOADIR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034648-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito movida por MOADIR 

RODRIGUES DA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificados nos autos. O feito teve 

regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos 

do acordo para homologação (ID 20773905). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017560-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017560-65.2019.8.11.0041 SENTENÇA ALTAMIRO 

DE CAMPOS 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 28 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 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 

ALTAMIRO DE CAMPOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. 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 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 membro superior 

direito computada em 50% (ID 25349326). 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 ALTAMIRO DE 

CAMPOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS, 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: 1026792-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL FORTES BARBOSA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026792-38.2018.8.11.0041 SENTENÇA NATANAEL 

FORTES BARBOSA 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 26 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, 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 c/c indenização por 

danos morais ajuizada por NATANAEL FORTES BARBOSA 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. 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 esquerdo computada em 50% (ID 25402067). 

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 NATANAEL FORTES BARBOSA 

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: 1022978-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE MORAES BARBOSA (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))
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022978-81.2019.8.11.0041 SENTENÇA MARCELA 

DE MORAES BARBOSA 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 19 de dezembro 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 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 c/c indenização por danos morais ajuizada por 

MARCELA DE MORAES BARBOSA 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). 

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 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 joelho esquerdo computada em 75% (ID 25291176). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa 

forma, 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 MARCELA DE 

MORAES BARBOSA 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$ 2.531,25 (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

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044773-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

MARIA IVANILDA SILVA HIPOLITO (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

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: 1042578-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA CAVALCANTE (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049764-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISOSTOMO DA SILVA (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:

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, 

15 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: 1039545-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES BRAZ (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

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: 1048398-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CLEMENTE 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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

15 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: 1042583-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DNILZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

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: 1043942-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIELLY DANIELLE DA SILVA CRISPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 15 

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: 1043942-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIELLY DANIELLE DA SILVA CRISPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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, 

15 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: 1007935-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

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: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1007935-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DOS SANTOS PEREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

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: 10:45 , a ser realizada na 
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central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009140-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL IZABEL ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009140-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL IZABEL ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1008960-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FARIA DE JESUS (AUTOR)

MATHEUS TEIXEIRA FARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1008960-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FARIA DE JESUS (AUTOR)

MATHEUS TEIXEIRA FARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1008935-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

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: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1008935-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

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: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009156-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINTON GONCALVES BARCELO (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: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009156-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINTON GONCALVES BARCELO (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: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009194-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009194-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA RODRIGUES (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: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009208-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA PASSADORE 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)

 

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: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009208-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA PASSADORE 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)

 

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: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1007661-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY FERREIRA DE SOUSA (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)

 

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: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1007661-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY FERREIRA DE SOUSA (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)

 

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: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1007654-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA REGINA FERREIRA LIMA (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)

 

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: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1007654-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA REGINA FERREIRA LIMA (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)

 

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: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1044583-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos 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, 

16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 
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Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042530-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITO FERREIRA DA SILVA NETO (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

16 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: 1006436-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1006436-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

16 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: 1048663-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

16 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049800-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA CUBA (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:

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, 

16 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: 1047743-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE XAVIER BRITO (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))

 

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, 

16 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: 1047414-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033540-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 
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(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028353-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ (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:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1028135-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1045921-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARVALHO DO NASCIMENTO (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, bem como para MANIFESTAR SOBRE O 

LAUDO PERICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 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: 1008123-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1008123-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1044499-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA DOS REIS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

16 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: 1045145-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1052185-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOELMA MARIA DIAS (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1009211-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES CESAR (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: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009211-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARQUES CESAR (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: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1045796-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS GONCALVES (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))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1045796-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS GONCALVES (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))

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, 

16 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: 1051469-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CRISTINA FERREIRA 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:

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 parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035738-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSVALDO IRANTXE (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)

 

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: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035738-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSVALDO IRANTXE (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)

 

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: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040164-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES 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)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 
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comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040164-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES 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)

 

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: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036267-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS DURUNI (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:

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, 

16 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: 1045930-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON LONDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1044409-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON NICOLAU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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 parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1044578-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MOTA 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:

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 parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1039883-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS FERREIRA DO BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1059070-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO APARECIDO DA SILVA (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)

 

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: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1059070-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO APARECIDO DA SILVA (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)
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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: 27/08/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1045364-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA (AUTOR(A))

ALDENICE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA SANTOS LIMA (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1044447-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE OLIVEIRA JUNIOR (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1044252-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE WOLFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1045058-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO 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:

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 parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 

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: 1005139-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para que se 

manifestem sobre o laudo pericial juntado e requeiram o que entenderem 

de direito , no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 16 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: 1009859-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MAURO CORREA RIBEIRO (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)

 

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: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1009859-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MAURO CORREA RIBEIRO (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)

 

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: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010202-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BENEDITO 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)
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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: 27/08/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010202-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BENEDITO 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)

 

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: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010312-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010312-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-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: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010380-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS ROSA (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: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010380-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS ROSA (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: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1005588-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR LAURENTINO NEIA (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)

 

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, 16 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: 1005588-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR LAURENTINO NEIA (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)

 

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, 16 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: 1004909-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (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)

 

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: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1004909-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010092-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS ALMEIDA DOS SANTOS OAB - 651.905.721-53 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010092-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS ALMEIDA DOS SANTOS OAB - 651.905.721-53 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1013780-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

R. B. D. F. A. (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)

 

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: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1013780-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

R. B. D. F. A. (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)

 

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: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010055-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (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: 27/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 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: 1010055-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (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: 27/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016799-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUE SATO MIYAGAWA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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: 1010403-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO (AUTOR(A))

FERNANDO MARTINS LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR SAAD CORTEZ OAB - MT23932/B (ADVOGADO(A))

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 
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parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

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

conciliação designada para o dia 03.8.2020, às 11h, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 6 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

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

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015677-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO JACINTO DE MORAIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DO PRADO PINTO OAB - MT27131/O (ADVOGADO(A))

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DO PRADO GAMA OAB - MT26127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 03.8.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041385-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NSL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO DE GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Após tentativa frustrada de localização da empresa devedora no 

endereço declinado nos autos, o exequente requer penhora “on line” 

antes de sua efetiva citação, tendo em vista o encerramento irregular da 

empresa devedora e da probabilidade de dilapidação de patrimônio. A 

medida constritiva não prescinde de demonstração nos autos de que 

todas as tentativas de citação do devedor foram cumpridas. Pelo 

contrário, o ato constritivo se mostra processualmente admissível quando 

o patrimônio do executado é localizado e a tentativa de citação revela-se 

frustrada. Neste sentido, a jurisprudência: “EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PENHORA 

ON LINE. BANCENJUD, INFOJUD E RENAJUD. 1. É prescindível a citação 

para realização de pesquisas e constrição de bens via Bacenjud, Infojud e 

Renajud, mormente após diligências frustradas para localização dos 

devedores. 2. Esses meios foram colocados à disposição para conferir 

efetivamente e agilidade ao processo. Recurso provido.” (TJRS – Agravo 

de Instrumento AI 20288945420208260000 – DJe 17.3.2020 - destaquei). 

Na hipótese vertente, a empresa devedora não foi localizada no endereço 

porque o imóvel encontrava-se desocupado, numa clara demonstração de 

mudança de domicílio fiscal e de provável encerramento de suas 

atividades, conforme noticia o documento anexado no Id 27557066, 

impondo-se, assim, o acolhimento do pleito, apenas em nome da empresa 

jurídica, uma vez que a penhora em bens do sócio só deve ocorrer após 

desconsideração da personalidade jurídica. Assim, defiro a penhora on 

line em conta corrente registrada em nome da empresa executada NSL 

PROJETOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ n. 04.565.102/0001-05), até a 

quantia de R$ 30.309,44 (trinta mil, trezentos e nove reais e quarenta e 

quatro centavos). Resultando exitoso o ato, intime-se a parte devedora 

para, querendo, impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias. 

Efetivado o ato, cite-se a parte devedora no novo endereço declinado pelo 

exequente, qual seja, Rua Caracas, n. 330, bairro Jardim das Américas – 

CEP 78060-57, Cuiabá-MT. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022444-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KABBAD (AUTOR(A))

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se da peça do Id 31244153 que a autora São Miguel Ar 

Condicionado LTDA foi surpreendida com notificação do SERASA, 

apontando que o débito em questão seria anotado na sua base de dados. 

Em decisão inaugural proferida por este Juízo no Id 21886647 foi 

concedida tutela provisória de urgência, determinando à ré a suspensão 

da cobrança referente ao contrato n. CGRA 15622, bem como que se 

abstivesse de negativar o nome da empresa/autora nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito quanto ao débito discutido nos autos, o que foi 

atendido pela empresa, segundo se infere da peça do Id 24169049, em 

setembro de 2019. Contudo, recentemente, contrariando a decisão deste 

juízo, a empresa ré ameaça nova negativação (Id 31244154). Assim, 

defiro o pleito, ordenando seja intimada a ré para que cumpra a decisão 

liminar deste juízo, abstendo-se de negativar o nome da parte autora 
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perante os Órgãos de Proteção ao Crédito pela dívida discutida neste 

processo, excluindo, assim, o mencionado apontamento, ficando, desde 

já, elevada a multa diária aplicada para R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao SERASA para exclusão do referido apontamento. Intimem-se 

e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1054844-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDEI REGINA TAQUES UEMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA SILVA LIMA OAB - MT12160/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1054844-10.2019.8.11.0041 – PJE ROSIDEI REGINA TAQUES 

UEMURA, qualificada nos autos, propôs “ Ação de Cominação de 

Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

específica, com pedido de liminar, c.c. Reparação por Danos Morais” em 

face de SUL AMÉRICA SAÚDE - CUIABÁ, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Depois de indeferida a tutela provisória de urgência, a 

demandante desistiu da ação. Intimada para se pronunciar a respeito, a 

parte requerida foi favorável à pretensão. É o relatório. Decido. Diante da 

manifesta desistência da ação expressada na petição de Id. 30083666 e 

por não ter o réu demonstrado discordância com o pedido, com fulcro no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e 

declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Condeno a requerente 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015720-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANDRAUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MARIA MAGALHAES CAETANO - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

EDUARDO ANDRAUS, devidamente qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos 

Contratuais” em face de LEILA MARIA MAGALHÃES CAETANO - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada; por meio da qual 

alega, em síntese, ter firmado contrato de locação com a requerida, do 

imóvel comercial localizado na rua Comandante Costa, n. 491, centro, 

Cuiabá, de sua propriedade, pelo período de 12 meses, com valor mensal 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não vem sendo pago e previsão de 

término em 27.4.2018, Alega que a requerida emitiu cheques para 

pagamento dos meses de novembro de 2018 a março de 2019, que foram 

todos devolvidos por falta de provisão de fundos, enfatizando que, 

segundo previsão contratual, a pessoa física, Leila Maria Magalhães 

Caetano assumiu a responsabilidade pelo débito com fiadora, assumindo, 

ainda, o pagamento do pagamento do IPTU. Por essa razão, pede a 

procedência do pleito, caso não seja purgada a mora, a fim de que seja 

determinado o despejo, bem como a execução dos aluguéis e encargos 

não pagos e vencidos até a entrega das chaves. Foram juntados 

documentos. Na sequência, o autor vem aos autos informar que a ré 

deixou de pagar os meses subsequentes, perfazendo débito atualizado de 

R$ 30.961,43. Realizou-se audiência de conciliação com o 

comparecimento das partes, porém não houve composição entre as 

partes. A ré não apresentou defesa do prazo legal, culminando em pedido 

do autor de julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, sobretudo pela ausência de defesa. Incialmente, por não 

ter a requerida contestado o pleito, mesmo devidamente citada, 

decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344, do CPC. 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. O caso em tela não se refere a fato notório que 

prescinda de prova, sendo necessário que o autor comprove suas 

alegações, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo não 

prevalecer diante de circunstâncias contidas nos autos. Nesse norte, 

impõe-se assinalar que a contratação havida entre as partes é inconteste, 

segundo se vê do contrato de locação do imóvel objeto da lide, contido em 

Id. 19422965, no qual figura o autor como locador e a ré como locatária, 

assim também se inferindo que o contrato possuía vigência de 12 meses, 

a contar de 28.4.2017 a 27.4.2018, com valor mensal do aluguel de R$ 

3.000,00, tido como não pago. Com efeito, a hipótese versada nos autos 

conduz à aplicação do disposto no art. 62 da Lei Federal n. 8.245/91, cujo 

fundamento é a ausência de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação, de modo que “o locatário poderá evitar a rescisão da locação 

requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do 

débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito 

judicial” (art. 62, II, da referida lei). A ré, como visto acima, teve plena 

ciência dos termos da presente ação, quando citada, compareceu em 

audiência de conciliação, porém não apresentou defesa, o que afasta 

qualquer dúvida acerca do não pagamento dos aluguéis na forma descrita 

na inicial, impondo-se, assim, a rescisão contratual por inadimplência, com 

a consequente decretação do despejo. A cobrança mostra-se devida, 

uma vez eu não foi questionada sequer quanto aos valores e meses 

reclamados pelo autor, sendo, pois, de rigor o reconhecimento do atraso 

no pagamento pelo período alegado pela parte autora, com a rescisão do 

contrato de locação pelo inadimplemento dos aluguéis e encargos e o 

decreto, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 9°, III, c/c art. 62, “caput”, ambos da Lei n° 8.245/91, 

julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar 

rescindido o contrato de locação em apreço e decretar o despejo da 

locatária e de condená-la ao pagamento da dívida locatícia, representada 

pelo valor dos aluguéis em atraso (novembro de 2018 a julho e 2019 até a 

data efetiva da desocupação), sobre o qual deve incidir multa contratual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (R$ 3.000,00), mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pela variação do INPC/IBGE a partir da sentença, além da dívida 

referente ao IPTU, conforme cláusula 3ª, do contrato. Condeno, ainda, a ré 

ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 

dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo profissional e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004133-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DUARTE RAMOS (EXECUTADO)

R D RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004133-64.2020.8.11.0041 - PJE ALDO LUIZ PEREIRA DE 

QUEIROZ, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial”, em face de R D RAMOS – ME, pessoa 

jurídica de direito privado e RONALDO DUARTE RAMOS, pessoa física, 

igualmente qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Intimada 

para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais de concessão 

da gratuidade da justiça, a parte demandante requereu a desistência da 
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ação. É o relatório. Decido. No caso em comento, diante da desistência 

expressada na petição (Id. 30810183) pela parte autora, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando 

extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007639-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ROSA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1007639-48.2020.8.11.0041 - PJE CAROLINA RODRIGUES, 

pessoa física, qualificada nos autos, propôs “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial”, em face de ANTONIA ROSA AMORIM, pessoa física, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Na 

sequência, a parte demandante requereu a desistência da ação, em 

virtude do equívoco na distribuição. É o relatório. Decido. No caso em 

comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 29481343) pela 

parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001404-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-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):

JONES GATTASS DIAS

 

COOPTRANS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS 

DE CARGAS LÍQUIDAS E DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, qualificada, propôs 

“Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por 

Danos Morais e Antecipação de Tutela” em face da CLARO S.A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos expostos da peça primeira. Relata ter contratado serviços da 

requerida para prestação de serviço de telefonia móvel, plano pós-pago, 

em abril de 2015 e assim permanecendo por longo período, sendo que 

nesse tempo o plano ficou desatualizado em comparação com outras 

operadoras, que ofereceram maiores descontos, motivo pelo qual realizou 

a portabilidade, com o consequente do contrato que mantinha com a ré. 

Alega que após a transferência recebeu uma cobrança absurda no valor 

de R$ 13.562,31 que, segundo a ré, se referia a multa por quebra de 

contrato, o que não lhe havia sido informando quando do cancelamento do 

plano, enfatizando que não conseguiu ter acesso ao contrato, mesmo 

diante de diversas solicitações. Diz estar sofrendo coação para pagar a 

aludida fatura, mesmo sem ter utilizado o plano, conforme faz prova 

documento anexo, não podendo sofrer negativação do seu nome por uma 

dívida ilegal. Por tais motivos, requereu, em antecipação de tutela, a 

suspensão da cobrança, pugnando, no mérito, pela declaração de 

nulidade de qualquer cláusula de contrato que estabeleça multa, 

declarando, por fim, a inexistência do débito, com a condenação da ré ao 

pagamento em dobro do valor, além de danos morais de R$ 10.000,00. 

Foram juntados documentos. A antecipação de tutela foi concedida, 

ordenando-se a citação da ré, que cumpriu a ordem judicial, comprovando 

nos autos a emissão de nova fatura, já excluída a multa. Realizou-se 

audiência de conciliação, porém sem sucesso. Em contestação, a 

requerida esclarece que, diferentemente do sustentado pela parte autora, 

o contrato foi firmado em 2016 e com vigência de 24 meses, conforme 

cópia anexa, cujos termos foram esclarecidos à contratante na ocasião. 

Afirma ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca 

da legalidade da cobrança de multa por fidelização em contrato de 

telefonia, pois, na medida em que a contratada oferta benefícios, a ela 

deve ser garantido período para recuperar o investimento realizado na 

concessão de tarifas inferiores, bônus, aparelhos e outas promoções, de 

modo que não houve violação prevista no art. 39, I, do CDC. Aduz que o 

período máximo de vigência dos contratos, segundo a Anatel, é de 12 

meses, sendo que para consumidor corporativo, apesar da livre 

negociação, deve ser garantido esse prazo, conforme art. 57, § 1º, 

Resolução n. 632/2014, de modo que a autora não pode alegar 

abusividade proporcional ao valor do contrato, tendo em vista ter 

contratado na modalidade livre negociação. Esclarece que a autora, no 

momento da contratação, adquiriu dois aparelhos telefônicos Iphone 6 – 

64GB, parcelados em 20 vezes e, por isso, no momento da portabilidade, 

em setembro de 2016, ainda não havia quitado os aparelhos, sem contar 

que algumas faturas também não haviam sido quitadas, sendo, por isso, 

regular a cobrança. Refuta o pedido de restituição em dobro, tendo em 

vista que não houve pagamento da fatura cobrada, bem como do dano 

moral pretendido, pugnando pela improcedência do pleito. Em impugnação, 

a autora refuta as teses da defesa, alegando que a cláusula que prevê a 

cobrança de multa é abusiva e reitera os termos da inicial, pugnando pela 

procedência do pleito. 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 de multa por quebra de contrato de 

permanência e, por fim, no sustentado dano moral resultante disso. 

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. A autora alega que o 

débito pelo qual está sendo cobrada é ilegal porque se refere a penalidade 

que sequer foi mencionada quando da portabilidade da linha telefônica e 

também porque não teve acesso ao contrato e diz ser abusiva qualquer 

cláusula que preveja tal multa por quebra contratual. A ré, por sua vez, 

junta cópias das contratações, ocorridas em 9.9.2015, com período de 

duração de 24 meses, incluindo a compra de aparelhos celulares, 

parcelados em 20 vezes, contendo, dentre outros termos, a previsão, no 

rodapé, de impressão de três vias, sendo uma para a cliente, o que faz 

concluir que a consumidora tinha plena ciência dos termos do negócio 

jurídico, tanto que assinou o contrato. No item 1.1 da contratação (Id. 

7979571), havia previsão de “vinculação ao “Plano de Serviço optado no 

TCPJ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (“Prazo de Permanência”), 

contado da data de ativação de cada linha contratada, conforme 

regulamentação da Anatel” (sic). Já nos itens 3.2 e 4, estava estabelecido 

que: “3.3 Na hipótese de cancelamento de módulos de serviços opcionais 

individuais, o ASSINANTE ficará obrigado ao pagamento de multa 

equivalente ao resultado da multiplicação do valor de uma das faixas 

constantes do quadro acima, pelo número de meses restantes para o final 

do Prazo de Permanência. 4. Qualquer acréscimo a toda e qualquer 

contratação já existente, onde tenha obtido descontos ou promoções, 

acarretará o aumento do valor total mensal contratado, sendo que o 

cancelamento parcial ou total da contração implicará a incidência da multa 

estipulada no item 3 e seus subitens acima.” (sic) Disso se conclui que, 

contrário ao afirmado pela autora, ela tinha plena ciência da penalidade em 

caso de rescisão antes do término do contrato, impondo-se, portanto, 

verificar se houve abusividade na cobrança e/ou cláusula contratual a 

ensejar a anulação pretendida. De acordo a norma inserta nos arts. 57 e 

58, da ANATEL: “A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, 

em contrapartida, exigir que permaneça ao Contrato de Prestação do 

Serviço por um prazo mínimo. § 1º O tempo máximo para o prazo de 

permanência é de 12 (doze) meses. § 2º Os benefícios referidos no caput 

devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de 

Permanência, firmado entre as partes. § 3º O Contrato de Permanência 

não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se 

vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas 

regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter 
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claramente: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do 

benefício concedido e seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão 

antecipada do Contrato; e, IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que 

se vincula. § 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício 

oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele 

imputada a necessidade de permanência mínima. Art. 58. Rescindido o 

Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, 

a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de 

Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao 

tempo restante para o término do prazo de permanência.” Todavia, o art. 

59 da resolução acima[1], prevê a livre negociação do prazo de 

permanência para o consumidor corporativo, como no presente caso, 

inclusive com garantia ao contratante de optar pelo prazo mínimo de 12 

meses, de sorte que, se a empresa consumidora, por livre vontade, optou 

pelo período de 24 meses, esse prazo deveria ter sido respeitado, sob 

pena de incorrer nas penalidades inerentes. Mesmo porque, como bem 

argumenta a ré, ao aderir ao contrato, mediante recebimento de benefícios 

por fidelização, tais como menores tarifas, bônus, fornecimento de 

aparelhos e outros, o consumidor deve contraprestar a oferta, mediante a 

manutenção do tempo mínimo previsto no contrato, pois, certamente, esse 

prazo se amolda à promoção ofertada. Nesse norte, considerado que a 

contratação ocorreu em 9.9.2015 e a rescisão se deu em outubro de 

2016, tanto que a cobrança da multa teve como vencimento a data de 

24.11.2016 e foi vinculada à fatura do período de 7.10.2016 a 6.11.2016 

(Id. 4636037), não há se falar em abusividade, pois houve flagrante 

descumprimento ao contrato de permanência de 24 meses. Com efeito, em 

que pese toda a argumentação da autora de que desconhecia os termos 

do contrato, o que já caiu por terra com a cópia do contrato contendo 

assinatura da contratante, há que se considerar, ainda, que, a partir do 

momento em que adquiriu aparelhos telefônicos, dentro da contratação, 

para pagamento em 20 vezes, a consumidora teve plena ciência de que 

estaria vinculada ao contrato nesse prazo, o que afasta a alegação de 

desconhecimento. Em casos semelhantes a este, os tribunais pátrios têm 

compreendido ser devida a cobrança de multa por rescisão contratual 

antes do aprazado, segundo se infere dos julgados a seguir transcritos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – 

CANCELAMENTO DE LINHA - COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA 

FIDELIZAÇÃO – EXIGIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de contrato firmado entre a 

operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do 

prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a 

estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, 

porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, 

para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser 

livremente estipulado. Não há que se falar em descumprimento do contrato 

pela empresa de telefonia, em decorrência da alegada falha na prestação 

dos serviços, uma vez que ausente comprovação do alegado (art. 373, I, 

do CPC). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais 

devem ser invertidos.” (N.U 1002541-40.2018.8.11.0013 - Terceira Câmara 

de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 9.10.2019, p. DJE 

16.10.2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Contrato de telefonia. Cobrança de multa por rescisão de 

contrato com cláusula de fidelização. Negativação do nome da parte 

autora. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. 

Descabimento. Previsão contratual de permanência mínima de 24 meses 

no plano contratado. Alegação genérica de falha na prestação de 

serviços que não arai a incidência do parágrafo único do art. 59 da 

Resolução 632/2014 da Anatel. Licitude da cobrança de multa por 

rescisão antes do término da vigência de contrato com prazo de 

permanência, o qual pode ser superior a 12 meses para consumidores 

corporativos, conforme art. 59 da Resolução n. 63282014 da Anatel. 

Precedentes. Parte autora que questiona o valor da multa sem indicar qual 

seria a quantia correta. Critérios para cálculo que se encontram 

expressamente definidos no contrato. Exigibilidade da multa por quebra de 

fidelidade. Ausência de pagamento. Negativação lícita. Dano moral 

inexistente. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. 

Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor 

da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. 

Recurso não providos.” (TJSP AC 1001804-53.2018.8.26.0681 – 24ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Barone, p. 19.12.2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. EMPRESA 

AUTORA QUE ROMPE O CONTRATO (PORTABILIDADE) ANTES DO 

PERÍODO DE FIDELIDADE PREVISTO NA AVENÇA. COBRANÇA DE MULTA 

CONTRATUAL E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 

ALEGADA PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. 

NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE, TODAVIA, NÃO 

DESOBRIGA A PATE AUTORA DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO 

DO SEU DIREITO. CONTRATO DE PERMANÊNCIA VÁLIDO FIRMADO ENTRE 

AS PARTES. AUTORA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, EM CASO DE COSUMIDOR 

CORPORATIVO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 59 DA 

RESOLUÇÃO 362/2014 DA ANATEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS RECURSAIS.” (TJSC – AC 03039457720188240023 – 

Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Rubens Schulz, j. 30.1.2020) Desse 

modo, considerando que ficou idoneamente comprovada, pela demandada, 

a regularidade da cobrança sub judice, desconstituindo, assim, as 

alegações da autora, que, por sua vez, não se sustentam no conjunto 

probatório, não há se falar em acolhimento do pleito. Diante do exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados por Cooptrans – Cooperativa 

dos Transportadores Autônomos de Cargas Líquidas e Derivados de 

Petróleo do Estado de Mato Grosso, revogando a antecipação de tutela 

anteriormente deferida e declarando extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º, 

do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de 

livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar 

no prazo previsto no § 1º do art. 57.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018193-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ANTONIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

JULIANO BLANCO CANAVARRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008820-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004924-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030317-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019374-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE EGIDIO NORBERTO DOS SANTOS OAB - 006.492.121-26 

(REPRESENTANTE)

KARLOS LOCK OAB - MT16828-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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBELINA TEREZINHA ARAUJO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT10893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009860-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINA DE OLIVEIRA TIBALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO NETO (REU)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REU)

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231/A (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KENJI YKEGAYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

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

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

vem aos autos anexar documentos, para emenda do pedido inicial. 

Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis, não havendo 

outra pendência a ser regularizada, defiro o pedido formulado no Id 

28717382, para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC, até prova 

em contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que se agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056373-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANGELICA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REU)

ROGERIO CANTADORI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

vem aos autos anexar documentos, para emenda do pedido inicial. 

Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis, não havendo 

outra pendência a ser regularizada, defiro o pedido formulado no Id 

27582477, para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC, até prova 

em contrário. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que se agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se 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, 
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presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002538-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLEBERSON DOS SANTOS BASTIANICK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT16853-O (ADVOGADO(A))

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

CIBELLE CARVALHO TRENTINI OAB - MT23998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte autora vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento 

do feito. Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, 

acompanhado de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (Notas 

Fiscais), tem-se por satisfeito o requisito da Ação Monitória - artigo 700, 

caput do CPC. Posto isso, defiro o pedido formulado no Id 28719898, para 

emenda do pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. 

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. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059776-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYZAEL PHELLIP ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos e a negativa da postulação administrativa e comprovante de 

renda para emenda do pedido. Assim, evidenciando nos autos o decurso 

de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora sem ser 

atendido recebo os pedidos formulados pela parte requerente nos Id 

28958546 e 30723457, para emenda da inicial. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme 

preconiza o § 3º, do artigo 99 do CPC/2015. Anotem-se. CITE-SE e 

INTIME-SE a 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. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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. Ressalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para em 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016814-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA (AUTOR(A))

JESSICA CANDIDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1016814-66.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Advirto as Requerentes 

que, o recibo de entrega da declaração do imposto de renda do ano de 

2019 não serve de base plausível para sustentar a alegada incapacidade 

financeira, a fim de fazerem jus ao benefício da gratuidade da justiça. 

Ademais, sendo um dos Autores servidor público federal, evidente que a 

renda mensal concreta, deve ser comprovada com o demonstrativo atual e 

integro para subsidiar o pedido de gratuidade formulado. Assim, INTIME-SE 

a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, 

nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de 

Imposto de Renda INTEGRAL e Comprovante de Rendimento 

ATUALIZADOS, em relação à ambos os Autores, acrescentando o que 

melhor lhes aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para 

suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do 

próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade 

de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032924-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D3S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037804-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038452-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VIEIRA DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS GODOY INOCENCIO OAB - MT17848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018405-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELI JOSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007958-21.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008001-55.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054160-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA (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))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, por 

fim da Portaria-Conjunta n. 281/2020, certifico que reagendo a audiência 

de conciliação designada neste feito, para o dia 28/08/2020, às 14:15 

Horas, para realização da audiência de conciliação, que será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002965-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PACHECO ORTIZ (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))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, por 

fim da Portaria-Conjunta n. 281/2020, certifico que reagendo a audiência 

de conciliação designada neste feito, para o dia 28/08/2020, às 10:45 

Horas, para realização da audiência de conciliação, que será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011639-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA POPULAR MEDICAMENTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo para o dia 03/08/2020, às 10:30 horas, a 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: 1044077-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 07/04/2020, 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: 1008000-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (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))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, 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: 1017965-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BARAUNA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT15399-O (ADVOGADO(A))

AUREO EGIDIO DE MERCE OAB - 176.415.431-20 (CURADOR)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, ID nº 9091287.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBELINA TEREZINHA ARAUJO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT10893 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Requerida, para juntar 

novamente a contestação ofertada nos autos, eis que a mesma, juntada 

no id n. 7160495 está desconfigurada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003764-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(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: 1007958-21.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização Por Dano Material, interposta por 

Mafre Vera Cruz Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso 

S.A, distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. 

Sabemos que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Dessa forma, inexistindo pedido de gratuidade nos autos, 

determino que se intime a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento 

de custas e Taxa Judiciaria, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008001-55.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização Por Dano Material, interposta por 

Mafre Vera Cruz Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso 

S.A, distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. 

Sabemos que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Dessa forma, inexistindo pedido de gratuidade nos autos, 

determino que se intime a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento 

de custas e Taxa Judiciaria, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REU)

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Reparação de Danos, com pedido de 

gratuidade da Justiça formulado pelos requerentes, sob a alegação de 

insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O 

benefício da gratuidade visa promover o acesso das pessoas carentes de 

recursos ao Poder Judiciário, mediante comprovação eficaz do estado de 

carência econômica. Ao magistrado cabe analisar o estado de 

miserabilidade, a fim de garantir a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tenham condições de arcar com as despesas processuais. 

Cabendo ainda ressaltar, que o pagamento das custas e despesas 

processuais não se destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, 

mas também, àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição 

socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal 

e de aperto do orçamento familiar, possam arcar com tal ônus. No 

presente caso, não há demonstração convincente nos autos de que o 

pagamento das custas processuais trará algum prejuízo ao sustento dos 

requerentes ou de sua família, por essa razão, indefiro o pedido de 

gratuidade ou o recolhimento das custas ao final do processo. Isto posto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do NCPC, intime-se a parte 

requerente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REU)

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Reparação de Danos, com pedido de 

gratuidade da Justiça formulado pelos requerentes, sob a alegação de 

insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O 

benefício da gratuidade visa promover o acesso das pessoas carentes de 

recursos ao Poder Judiciário, mediante comprovação eficaz do estado de 

carência econômica. Ao magistrado cabe analisar o estado de 

miserabilidade, a fim de garantir a destinação do benefício àqueles que 

realmente não tenham condições de arcar com as despesas processuais. 

Cabendo ainda ressaltar, que o pagamento das custas e despesas 

processuais não se destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, 

mas também, àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição 

socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal 

e de aperto do orçamento familiar, possam arcar com tal ônus. No 

presente caso, não há demonstração convincente nos autos de que o 

pagamento das custas processuais trará algum prejuízo ao sustento dos 

requerentes ou de sua família, por essa razão, indefiro o pedido de 

gratuidade ou o recolhimento das custas ao final do processo. Isto posto, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do NCPC, intime-se a parte 

requerente por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC/2015. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062217-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PINTO CALIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

Certifico que, designo o dia 14/07/2020, 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052307-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005114-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER (AUTOR(A))

B. L. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030701-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIKMAT ALI MAHFOUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034654-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DA PENHA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1034654-94.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, manifestarem se concordam com o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, ou especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (art. 357, II, CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007967-80.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1007967-80.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, manifestarem se concordam com o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, ou especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (art. 357, II, CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039038-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DANIEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-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):
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YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039104-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-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):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014041-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:00 horas, a 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: 1013867-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:45 horas, a 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: 1013256-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON APARECIDO ACACIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:15 horas, a 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: 1004685-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 13:00 - 13:14 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: 1006119-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:45 horas, a 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: 1011430-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:30 horas, a 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: 1013183-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 13:15 - 13:29 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 
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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: 1013769-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON LUIS DEUTSCHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:30 horas, a 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: 1058417-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO ESPIRITO SANTO 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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:00 horas, a 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: 1057664-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIF MOREIRA DA CRUZ (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:15 horas, a 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: 1005794-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BORGES (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a 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: 1011474-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA LOPES (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:00 horas, a 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: 1060378-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN BENEVIDES (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a 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: 1040134-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIWANDERSON ESPIRITO SANTO (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:45 horas, a 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: 1004837-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DE ARRUDA (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)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:00 horas, a 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: 1011639-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA POPULAR MEDICAMENTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH OAB - MT24116/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, bem como, posteriormente proceder a 

comprovação do ato.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 106 de 527



Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (REU)

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ANTONIO DA SILVA OAB - GO30560 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR OAB - GO26608 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007967-80.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização Por Dano Material, interposta por 

Mafre Vera Cruz Seguradora S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso 

S.A, distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. 

Sabemos que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Dessa forma, inexistindo pedido de gratuidade nos autos, 

determino que se intime a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento 

de custas e Taxa Judiciaria, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008066-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA XIMENES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:00 horas, a 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013139-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI (AUTOR)

TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RAVENNA PARK (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014041-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014041-48.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013867-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1013867-39.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013256-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON APARECIDO ACACIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1013256-86.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004685-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004685-29.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006119-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANE LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006119-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011430-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011430-25.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1013183-17.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 108 de 527



apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013769-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON LUIS DEUTSCHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1013769-54.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058417-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO ESPIRITO SANTO 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1058417-56.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057664-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIF MOREIRA DA CRUZ (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1057664-02.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005794-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BORGES (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005794-78.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011474-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA LOPES (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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011474-44.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060378-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN BENEVIDES (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1060378-32.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040134-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIWANDERSON ESPIRITO SANTO (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1040134-82.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004837-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DE ARRUDA (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004837-14.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008066-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA XIMENES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1008066-45.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028451-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017965-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BARAUNA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT15399-O (ADVOGADO(A))

AUREO EGIDIO DE MERCE OAB - 176.415.431-20 (CURADOR)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025513-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1025513-51.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ambas 

as partes pugnaram pela realização de prova testemunhal e oral. A prova 

testemunhal e oral requestada pelas partes se revela inútil e 

desnecessária à formação do convencimento deste Julgador, mormente 

por se tratar de matéria eminentemente de direito. Com efeito, o julgador é 

o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à 

formação do próprio convencimento. Nesse sentido: “EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUIZ COMO 

DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. ASTREINTES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 

CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. (...) 2. Nos termos dos arts. 130 e 131 

do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a 

necessidade ou não de sua realização (CPC, art. 125, II). Sendo 

desnecessária a produção de outras provas além das que já constavam 

dos autos para formar a convicção do julgador, não há falar em 

cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. (...) 4. Apelação da ré 

parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada e não provida. 

Apelação do autor conhecida e provida.” (TJ-DF - APC: 20130110279919 

DF 0007861-14.2013.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/01/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 28/01/2015 . Pág.: 143). Deste modo, INDEFIRO o pedido de produção 

de prova testemunhal e oral aviado pelos litigantes, por entender que este 

processo está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026831-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026831-98.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME REU: GLAM 

EMPREENDIMENTOS LTDA VISTOS, Certificada a tempestividade 

(Id.23074785) dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA ME nos autos da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº1036207-45.2018.8.11.0041, que lhe move 

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, e comprovado o preparo da defesa 

(Id.21076503), passo a análise do pedido de efeito suspensivo. No que 
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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 concreto, 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 pelo embargante. Lado outro, a simples 

possibilidade de inexigibilidade do título exequendo, também não é capaz 

de sobrestar o feito executivo, 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 o Embargado, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003764-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1003764-75.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. A requerente 

pugnou na peça de ingresso pela inversão do ônus da prova. O feito 

reclama a aplicação da inversão do ônus probante, pois, configurada a 

relação consumerista e evidente a hipossuficiência técnica e financeira da 

Autora, além de sua vulnerabilidade, questão já reconhecida por ocasião 

da prolação da decisão inicial. Assim, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Outrossim, instadas as 

partes a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, a Requerida pediu o julgamento antecipado da lide, ao passo que 

a Requerente requestou pela produção de prova oral e testemunhal. Do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da questão, razão 

pela qual INDEFIRO a produção das provas pretendidas pela requerente, 

porquanto desnecessárias à formação do convencimento deste Julgador. 

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015953-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1015953-85.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica avidado pela exequente, em 

face da não localização da empresa executada para citação dos termos 

desta demanda, bem como em razão da referida empresa unipessoal estar 

inativa, de acordo com a certidão extraída do site da Receita Federal do 

Brasil. Com efeito, o pedido aviado encontra respaldo na legislação pátria 

vigente, no entanto, ausente nos autos a demonstração da inexistência de 

patrimônio da empresa executada para saldar a presente execução. A 

desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, 

dependente de requisitos comprovados nos autos para seu deferimento, 

ou seja, a regra é a separação entre o patrimônio da empresa e dos 

sócios e, somente possível a quebra do regramento quando houver 

dissolução irregular da sociedade, fraude à execução e a inexistência de 

bens da empresa passíveis de penhora. Nesse sentido: “EMENTA: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMENTA. 

EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS E AUSÊNCIA de bens que não se 

afiguram SUFICIENTES. Ausência de indícios de atos fraudulentos ou 

abuso de direito. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 

21674389020188260000 SP 2167438-90.2018.8.26.0000, Relator: Coelho 

Mendes, Data de Julgamento: 25/06/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/06/2019).” “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA.- Não restando 

comprovado que houve o abuso de personalidade jurídica, caracterizado 

pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, previstos no art. 

50, Código Civil, tampouco aqueles autorizados pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Teoria Menor), não há falar em desconsideração da 

personalidade jurídica da sociedade agravada. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0024.10.131005-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, 

publicação da súmula em 23/08/2019).” Com efeito, não há comprovação 

nos autos de que a devedora não tenha patrimônio para saldar a dívida 

perseguida nesta execução, pois sequer há registro no feito de que 

tenham sido envidadas tentativas de penhora via convênios Bacenjud e 

Renajud. Deste modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. Por fim, invocando o princípio da celeridade, 

determino a expedição de ofício ao Serasa para inclusão do nome da parte 

executada naquele cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito 

perseguido nesta execução, caso ainda não tenha sido adotada tal 

providência Por fim, DEFIRO a citação por meio de edital da empresa 

executada, conforme requerido no id. 22145621. Expeça-se o competente 

edital de citação com prazo de 20 dias (art. 257, II, III e IV do CPC). 

Decorrido o prazo de resposta in albis, INTIME-SE a exequente para que 

apresente o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) 
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dias, para viabilizar pesquisas de patrimônio via convênios BACENJUD e 

RENAJUD de propriedade da executada, assim como de seu único sócio. 

Desde já, nomeio curador especial um dos Defensores Públicos da 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente acerca da nomeação, 

para representar a executada, nos termos do artigo 72, inciso II do CPC e 

Súmula 196 do STJ. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029181-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MORBECK CHRISTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO PJE nº1029181-30.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. 

Instadas as partes a manifestarem a respeito das provas que ainda 

pretendem produzir, a Requerida pugnou pela colheita do depoimento 

pessoal da requerente, ao passo que esta última 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 prova pretendida não se revela necessária à elucidação da 

controvérsia posta em lume. Destarte, a prova documental já colacionada 

aos autos mostra-se suficiente para a compreensão e deslinde da 

questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova pretendida, 

porquanto desnecessária à formação do convencimento deste Julgador. 

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016662-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DA GRACIOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1016662-23.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não 

contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do 

Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo. Não foram arguidas matérias de ordem preliminar. 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 no 

Condomínio Autor decorre de falha na prestação de serviço da requerida; 

se o Condomínio Autor faz jus aos danos morais pretendidos. No que 

tange aos pedidos de provas, DEFIRO somente a produção de prova 

pericial para o julgamento da causa, pugnada pela parte Requerida, por 

entender pertinente ao deslinde da controvérsia. Para tanto, nomeio como 

perito do Juízo, THIAGO GUIMARAES 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 a integralidade do valor dos 

honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50%

(cinquenta por cento) da quantia, no início dos trabalhos. 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. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025925-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR FERREIRA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033669-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018405-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELI JOSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1018405-68.2017.8.11.0041 AUTOR: DEUSELI JOSE ALVES 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... Do exame dos autos, observo 

que o autor ajuizou esta ação objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 90.000,00 a título de danos morais, bem como a 

devolução de R$ 385,90 acrescido de juros e correção monetária, em 

decorrência de empréstimo contraído perante o requerido por um falsário, 

utilizando-se de seus dados pessoais. Desta feita, em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Posto isso, ao 

se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas de Feitos Gerais Cíveis desta Capital, com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025911-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1025911-95.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os 

litigantes a se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, ambas as partes requestaram pelo julgamento antecipado da lide. 

Outrossim, acerca do pleito de substituição processual aviado pela CNU 

(Central Nacional Unimed) no id. 19511551, manifeste-se a parte Autora, 

em 05(cinco) dias. Após o decurso do prazo supra fixado, 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: 1016692-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1016692-87.2019.8.11.0041 

VISTOS, etc. Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada 

no id. 28240462, inexiste qualquer contradição na sentença proferida no 

id. 27855272. O que pretende o Embargante discutir constitui questão de 

mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Ademais, o julgador 

não está obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, 

mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, 

que deve ser justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, 

como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que se falar em 

contradição quando suscitados os elementos de convicção para 

julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 

371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do Embargante não 

se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 1022 do CPC, 

demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as razões do 

julgamento, providência descabida por essa via eleita. ANTE O EXPOSTO, 

em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum 

impugnado, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo inalterada a sentença combatida, cujo cumprimento integral ora 

determino. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029571-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1029571-97.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte requerida, em face da 

decisão de id. 18062875, alegando a ocorrência de omissão no referido 

decisum, em face do indeferimento da dilação probatória. Instada a se 

manifestar, a requerente manifestou-se pela manutenção da decisão. 

DECIDO. Do exame da decisão objurgada, não vislumbro a ocorrência da 

omissão suscitada. Ademais, conforme se infere do decisum combatido, a 

dilação probatória foi indeferida porque a prova documental coligida aos 

autos se revelou suficiente ao deslinde da causa. A par disso, ratifico que 

o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o 

necessário à formação do próprio convencimento. Insta salientar que o 

juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente pra fundamentar sua 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Nesse 

sentido: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. DANO. ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 CPC/2018). 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. I – (...) II - Não há 

violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta 

clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o 
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desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do 

CPC/73), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma 

contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - 

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...)" 

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 

15/6/2016). IV – (...) XII - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AgInt no 

AREsp 1331495/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).” (GRIFEI) Ademais, as 

provas requestadas (oitiva de testemunhas e colheita do depoimento 

pessoal do representante da Seguradora Autora) não se prestam a 

comprovar, de per si, a alegada “(...) irregularidade do procedimento 

administrativo realizado (...)” sic id. 18304230, nos termos do artigo 443, 

inciso II, do CPC. Nesse contexto, entendo que os fundamentos dos 

Embargos articulados não se amoldam à exigência legal, razão pela qual 

JULGO IMPROCEDENTE o recurso de Embargos Declaratórios, mantendo 

inalterada a decisão combatida, cujo cumprimento integral, ora determino. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (REU)

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ANTONIO DA SILVA OAB - GO30560 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR OAB - GO26608 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013183-22.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte Autora, em face da decisão 

de id. 27892738, alegando a ocorrência de contradição no referido 

decisum, em face do indeferimento da produção de prova oral (depoimento 

pessoal dos representantes das Requeridas) e prova testemunhal. Em 

face do efeito modificativo atribuído a insurgência recursal, a parte 

contrária foi instada a se manifestar, opinando a requerida CNH pela 

manutenção da decisão. DECIDO. Do exame da decisão objurgada, não 

vislumbro a ocorrência da contradição suscitada. Ademais, conforme se 

infere do decisum combatido, foi deferida a produção da prova pericial, tão 

somente, por ser suficiente ao deslinde da causa. A par disso, ratifico que 

o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o 

necessário à formação do próprio convencimento. Insta salientar que o 

juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente pra fundamentar sua 

decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e 

tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Nesse 

sentido: “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. DANO. ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 CPC/2018). 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. I – (...) II - Não há 

violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta 

clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o 

desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do 

CPC/73), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma 

contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - 

Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...)" 

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora 

convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 

15/6/2016). IV – (...) XII - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AgInt no 

AREsp 1331495/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).” (GRIFEI) Ademais, ao 

contrário do que afirmado pelo Embargante, os pontos controvertidos 

fixados pelo Juízo são passíveis de esclarecimento através da produção 

da prova técnica requestada e deferida, e não através de testemunhas, 

tampouco com a colheita do depoimento pessoal dos representantes das 

empresas Requeridas, razão do indeferimento da produção da aludida 

prova, nos termos do artigo 443, inciso II, do CPC. Nesse contexto, 

entendo que os fundamentos dos Embargos articulados não se amoldam à 

exigência legal, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE o recurso de 

Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão combatida, cujo 

cumprimento integral, ora determino. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015273-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE SOUSA LIMA OAB - MT26128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015273-95.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

T H I A G O  D E  O L I V E I R A  S A N C H E S  R E U :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA VISTOS, Cuida-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aviada por THIAGO 

DE OLIVEIRA SANCHES em face de LUMEN S/A CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA na qual postula o parte Requerente em sede de tutela 

de urgência que seja declarada a rescisão do negócio com a produção 

imediata dos seus efeitos impeditivos de cobrança, tendo em vista suposto 

atraso na entrega do imóvel. Com pedido de gratuidade, vieram conclusos. 

É o necessário. DECIDO De proêmio, saliento que no tocante à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. O pedido de tutela de urgência está disciplinado no Título II do 

CPC/2015, cujo art. 300 exige para o deferimento da medida, que se 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar 

os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Inicialmente, consigno que, o caso em apreço, consoante 

reiterada jurisprudência, é de consumo, devendo submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Os documentos corroborados nos autos sinalizam 

que de fato há uma relação jurídica entabulada entre as partes, consoante 

o contrato de promessa de compra e venda, financiamento bancário e 

comprovantes de pagamentos que indicam de maneira plausível o direito 

de o Autor desistir do negócio e reaver, na forma contratada, os valores 

pagos em cumprimento de sua contraprestação. Quanto aos motivos da 

rescisão objetivada pela Autora, entendo ser matéria de mérito que 

merece maior dilação probatória, inexistindo por ora motivos para se 

obstar a rescisão do contrato desde logo, não apenas pela sua natureza 

sinalagmática, mas, precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, do CDC, 

restando ao julgador, na sentença, decidir sobre qual das partes lhe deu 

causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. Todavia, não se pode 

olvidar que no Id.30929182 o Autor corrobora o convite da Requerida para 

a entrega do imóvel até novembro 2019, destoando com a data inicialmente 

estabelecida do Id.30925040 (último dia do 14º mês contado da assinatura 

da promessa de compra e venda, ocorrida em 18/10/2016, com tolerância 

de 180 dias), justificando a irresignação do Requerente enquanto 

consumidor, subsidiando a probabilidade do direito ao depósito em juízo do 

valor integral recebido pela Requerida, de modo a garantir o resultado útil 

do processo após a constituição da culpa pela rescisão do contrato, 

devendo as partes obrigatoriamente retornarem ao status quo ante ao 

negócio rescindendo. Também, aquela Corte Superior entende inafastavel 

o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da 

realização do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito e abuso de 

direito: [...] Abusiva a disposição contratual estabelecendo, em caso de 

resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a 

restituição das prestações pagas de forma parcelada. 2 - Com a 
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resolução, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior 

("status quo ante"), impondo-se ao comprador o dever de devolver o 

imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, 

descontada a multa pelo inadimplemento contratual. [...] (AgRg no REsp 

677177 PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011) [...] É entendimento 

pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito 

de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, 

consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se 

razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas 

administrativas, consoante determinado pelo Tribunal de origem. 3 - Esta 

Corte já decidiu que é abusiva a disposição contratual que estabelece, em 

caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel, a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo 

ocorrer a devolução imediatamente e de uma única vez. [...] (RCDESP no 

AREsp 208018 SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 16/10/2012, DJe 05/11/2012) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. MOMENTO 

DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que há enriquecimento ilícito da 

incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o consumidor a 

esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois 

aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo 

tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido. 2. Os 

argumentos expendidos nas razões do regimental são insuficientes para 

autorizar a reforma da decisão agravada, de modo que esta merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Ag 866.542/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012) Portanto, de 

fato extrai-se dos autos que o objeto da demanda recai sobre a rescisão 

contratual, de modo a amparar o pedido de restituição dos valores pagos a 

fim de resguardar o resultado útil do processo. Corroborando com a 

probabilidade do direito, temos ainda a Súmula 543 do Superior Tribunal de 

Justiça que reza, por analogia, o caso em comento: Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão contratual 

além de onerar a Requerente, implicará no desfalque financeiro para 

ambas as partes, notadamente ao Autor/consumidor que, além de arcar 

com moradia provisória, sofre a possibilidade de ter seus dados 

negativados em razão de negócio jurídico que caminha para a formal 

rescisão contratual, incorrendo em claro prestigio ao locupletamento ilícito 

por parte da Requerida caso seja mantida a relação jurídica e seus efeitos. 

Assim, não havendo interesse na manutenção do contrato, afigura-se 

razoável declarar rescindida a avença, com a suspensão dos efeitos da 

inadimplência do Autor, como exemplo, a cobrança de taxas condominiais 

e outros encargos, sobretudo registro negativo do débito sobre os dados 

do Requerente, ressalvando que o marco inicial para o desfazimento do 

negócio será fixado em sentença, após a instrução do feito. Por 

derradeiro, no que atine a reversibilidade da medida, como dito, o 

desfazimento do negócio, seja por desistência voluntária ou motivada, é 

um direito do consumidor, não havendo obste/prejuízo ao reconhecimento 

da vontade da Requerente neste momento processual. Ao passo que, a 

suspensão da cobrança dos débitos e seus efeitos, da mesma forma, não 

revela dano e ampara a eficácia do provimento jurisdicional final, 

porquanto os atos coercitivos para recebimento do valor podem ocorrer a 

qualquer tempo em caso de improcedência da ação; não se olvidando ao 

fato de a Requerida, pelo que consta, detém o saldo restituível à 

Requerente, o que por si cauciona indiretamente, eventual prejuízo 

financeiro existente à Ré, o que afasta qualquer arguição de 

irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial, 

estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 

300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte 

Requerente, para o fim de: 1) DECLARAR a imediata rescisão da proposta 

de compra entabulada entre o Autor THIAGO DE OLIVEIRA SANCHES e a 

Ré LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, Contrato de 

Promessa de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura e Outras 

Avenças (Id.30925040), bem como aditivo e compromissos dele 

decorrentes (Id.30929143), firmado exclusivamente entre as partes a 

aquisição da Unidade Autônoma nº55 do empreendimento Residencial 

Novo Parque, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, bairro Parque 

Cuiabá, nesta Capital, cujos efeitos temporais (início da rescisão) serão 

fixados por oportunidade da sentença, devendo as partes imediatamente 

retornar ao status quo ante a realização do negócio. 2) SUSPENDER a 

cobrança das taxas condominiais e de manutenção, impostos e outros 

encargos que eventualmente existirem em desfavor do Autor, devendo a 

Requerida se ABSTER de enviar os dados da Requerente aos órgãos de 

proteção ao crédito relativo aos débitos oriundos do contrato rescindido, 

até o deslinde do feito (ou EXCLUA no prazo de 24h em caso de já haver a 

negativação), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). 3) DETERMINO que a Requerida DEPOSITE EM JUÍZO no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) o valor integral pago pelo Autor, incluindo 

eventual importância recebida da instituição financeira contratada pelo 

Requerente, atualizado até a data do efetivo cumprimento da medida, 

devendo aportar-se aos autos o demonstrativo pormenorizado do cálculo 

realizado e o histórico financeiro adimplido e pendente em relação ao 

contrato rescindido, sob pena de bloqueio forçado. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código 

de Processo Civil, bem como a existência de emenda a inicial e 

documentos. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Ressalto que, tendo 

a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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PJE nº 1026485-21.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela requerida, em face da sentença 

parcial da demanda proferida no id. 1794432. Alega a ocorrência de 

omissão no referido decisum, na medida em que nela não restou fixados 

os honorários de sucumbência a que a Embargante faz jus. A parte 

embargada foi devidamente intimada para manifestação, pugnando pelo 

não acolhimento dos embargos, ou, alternativamente, pela fixação dos 

honorários advocatícios por ocasião da sentença final da lide. DECIDO. Do 

exame da decisão objurgada, verifico assistir razão a embargante, eis que 

a sentença revela-se omissa, na medida em que não houve o arbitramento 

dos honorários de sucumbência a que a Requerida faz jus, eis que 

acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do Condomínio para pleitear 

danos morais. Com efeito, o Enunciado nº 5 do Conselho da Justiça 

Federal prevê que: "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão 

parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o 
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vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 

85 do CPC." Nesse sentido a jurisprudência: "EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Decisão antecipada parcial de mérito. Pedido de 

arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais. 

Possibilidade. Enunciado nº 5, aprovado pela I Jornada de Direito 

Processual Civil, coordenada pelo Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal. Doutrina e jurisprudência do TJSP. Neste 

particular, proferiu-se decisão parcial de mérito porque grande parte dos 

pedidos formulados pela autora estava em condições de imediato 

julgamento (art. 356, II, CPC), possibilitando o arbitramento de honorários. 

Com base nos critérios elencados pelo art. 85, §2º, do CPC e no trabalho 

adicional realizado em grau recursal, os honorários ficam definidos em 

12% do valor atualizado da condenação. RECURSO PROVIDO. (TJSP; 

Agravo de Instrumento 2103305-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Beretta 

da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Guarulhos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de 

Registro: 02/08/2018).” Deste modo, detectada a omissão na decisão 

objurgada, JULGO PROCEDENTE o recurso de Embargos Declaratórios, e 

em consequência, o dispositivo da sentença objurgada passa a ter a 

seguinte redação: “(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do CPC, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação, 

no que concerne ao pedido de danos morais, prosseguindo-se a demanda 

em relação aos demais pedidos autorais. Fixo honorários advocatícios em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. A 

execução da aludida verba deverá ser efetivada em autos apartados para 

não tumultuar a tramitação deste processo.(...)” Permanece no mais, 

inalterada a sentença objurgada, cujo cumprimento integral, ora determino. 

Apresentados os quesitos, intime-se o perito para apresentar a proposta 

honorária. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença
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AÇÃO MONITÓRIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUIZO DE 

RETRATAÇÃO PJE nº 1032928-85.2017.8.11.0041(P) Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA interposta por BRUNO CESAR ROBERTO NEVES em desfavor 

de PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS 

ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA – ME, representado 

por seus sócios MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA e DANIEL 

CATALA COUTINHO, alegando em síntese que é credor da quantia de R$ 

41.680,91 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um 

centavos), representadas por 06 (seis) cheques prescritos acostados no 

id. 10423090/10423143, sendo eles datados do ano de 2013, quais sejam: 

1) nº 850433, 2) nº 850434, 3) nº 850435, 4) nº 850436, 5) nº 850478, e 

6) nº 850479; Citados, os Requeridos Pantanal Fossa Industrial e Comércio 

de Sistemas Ecológicos de tratamento de esgoto LTDA-ME e Mauro Sérgio 

Botelho Duarte Silva, interpuseram Embargos Monitórios no id. 11534628, 

defendendo que o Embargado é agiota, e que já efetuou o pagamento de 

R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), do total dos cheques, 

cuja importância não teria sido amortizada. Discorreu ainda, acerca da 

nulidade absoluta do pacto firmado entre as partes quanto a fixação de 

juros além do patamar legal, nos termos do Decreto Lei 22.626/1933 e da 

abusividade na cobrança dos encargos moratórios calculados a partir do 

vencimento do título, pugnando pela sua incidência a partir da citação, uma 

vez que o cheque não foi levado à compensação. Argumentou quanto a 

ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da lide em decorrência 

da distinção da pessoa jurídica e de seus sócios, bem ainda pela ausência 

de indícios de abuso da personalidade jurídica a fim ser desconstituída. Ao 

final, requer o reconhecimento da ilegitimidade da pessoa física do sócio, a 

redução da cobrança dos juros no limite de 1% ao mês e a compensação 

de todos os pagamentos efetuados. Contestação aos Embargos 

monitórios no id. 11937781. Por sua vez, o Requerido DANIEL CATALÁ 

COUTINHO interpôs Embargos Monitórios no id. 11466555, requerendo em 

preliminar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a 

suspensão da decisão que expediu o mandado de pagamento, e arguiu a 

ilegitimidade passiva das pessoas físicas dos sócios, ante a ausência da 

desconsideração da personalidade jurídica. Salientou ainda sobre a 

excludente de responsabilidade pelo fato de ter transferidos as suas 

cotas ao sócio proprietário Mauro Sergio Botelho Duarte Silva, por meio de 

alteração contratual ocorrida em 15/03/2016 e o decurso do prazo de 01 

ano previsto no artigo 1.146 do Código Civil, na data da propositura da 

ação em 24/10/2017. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares e 

no mérito, a improcedência da ação, com a condenação do Embargado no 

ônus de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da 

causa. Contestação aos Embargos Monitórios no id. 11937780. Decisão de 

id. 15206703, determinando as partes a especificarem as provas que 

pretendem produzir, pugnando a parte Autora no (id. 15562947) pelo 

julgamento antecipado da lide, enquanto os 1º e 2º Requeridos no id. 

15593705 pugnaram pela produção de prova documental, testemunhal e 

depoimento pessoal. Certidão de decurso de prazo de manifestação do 3º 

Requerido. Decisão no id. 17930087, indeferindo a produção de provas 

pretendidas. A parte Autora no (id. 18532875), requereu a conclusão dos 

autos para a prolação da sentença. Certidão de decurso do prazo no id. 

18676601, da decisão constante no id 17930087. No id. 19682796 foi 

prolatada sentença convertendo mandando inicial em mandado executivo. 

O 3º Requerido interpusera no id. 19942127 Embargos de Declaração à 

sentença prolatada. Contrarrazões no id. 20328662. A parte Autora no id. 

20880975, pugnou pela intimação do primeiro e segundo Requerido para 

manifestarem acerca dos Embargos e nos id’s. 26241199, 28050076, 

29293926 e 30010898, requereu o impulsionamento do feito com a decisão 

dos Embargos. Vieram os autos conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. 

Primeiramente impõe-se o acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pelo 3º Requerido a fim de ANULAR a sentença prolatada no id. 

19682796, diante do manifesto error in procedendo, porquanto não há se 

falar em revelia no presente caso. A par disso, passo a análise dos 

EMBARGOS MONITÓRIOS interposto pelos Requeridos, conforme relatado. 

A questão controvertida nos autos dispensa a maior abertura da dilação 

probatória, uma vez que os fundamentos trazidos pelas partes e a prova 

documental até então produzida já são suficientes para emitir a sentença 

antecipadamente, conforme autoriza o art. art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Isto porque, para a propositura de ação monitória, não se 

faz necessária a exigência, ao portador dos cheques, de que especifique 

a “causa debendi” da emissão, sendo suficiente e essencial, para que 

admitida a demanda, apenas que se apresente prova escrita de que se 

afigura crédito consubstanciado em documento que não apresenta 

eficácia de título executivo extrajudicial. Essa é a expressa previsão do 

artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo certo ainda que o ato de 

emissão dos cheques é o bastante para que se revele a existência de 

relação jurídica, uma vez que se trata de expressa e inequívoca confissão 

de dívida. A melhor doutrina escreve que o procedimento monitório, "é o 

instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a 

prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença 

de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos 

processuais, quais sejam a não apresentação de embargos, sua rejeição 

ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de 

pagamento em dinheiro, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um 

pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima 

indicados" (in Vicente Grecco Filho. Comentários ao Procedimento 

Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória. 1.ª ed., São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1996, p. 52.) Mormente, a Súmula 531 do Superior Tribunal de 

Justiça dispõe que: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, 

ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negocio jurídico 

subjacente à emissão da cártula”. Portanto, os títulos de crédito têm 

natureza constitutiva, ou seja, o direito que nasce dos títulos subsiste por 

si mesmo, independentemente do negócio que lhe deu causa. Assim, 

entendo desnecessária a produção de provas tal como postulada pelas 

partes Embargantes a fim de comprovar eventual prática de agiotagem, 

sobretudo porque na peça defensiva sequer apontou qual seria o 
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percentual dos juros cobrados pela parte Embargada. Assim é porque, na 

forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”, não se podendo olvidar de que, “Sendo o Juiz o destinatário 

da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua 

realização. Nesse sentido: RT 305/121, JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)” 

(NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e Legislação Processual 

em Vigor, Editora Saraiva, 41ª ed., pág. 272). Diante de tais ponderações, 

passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios 

Embargantes. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que os 

cheques que lastreiam a presente ação injutiva foram emitidos pela 

pessoa jurídica ECOFOSSA PANTANAL COM. DE SIST. ECOL.DE TRAT. DE 

ESG LTDA, a qual possui personalidade e autonomia patrimonial distinta da 

de seus sócios. Ressalte-se que não houve pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa Requerida que emitiu o cheque, e 

desta forma, não poderia de fato o Requerente ter direcionado a presente 

demanda em desfavor dos sócios. Cumpre grafar que não obstante a 

petição inicial tenha constado que os nomes dos sócios como 

representantes da pessoa jurídica, certo é que no curso da lide o Autor 

propugnou pela citação das pessoas físicas dos sócios, bem ainda insistiu 

na permanência destes no polo passivo da lide ao contestar os Embargos 

Monitórios, defendendo a existência de responsabilidade dos mesmos 

frente aos cheques. Dessa forma, configurada a ilegitimidade dos sócios 

para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo porque não houve a 

aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

impondo-se a extinção do processo com relação a eles, nos termos do 

disposto no artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. Por 

consequência, resta prejudicada a análise da preliminar de excludente de 

responsabilidade arguida pelo ex-sócio DANIEL CATALA COUTINHO. 

Destarte, impõe-se também a condenação do Autor ora Embargado ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

aos r. causídicos dos Embargantes, que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do disposto no artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça formulado pela parte Embargante/Requerida, 

tendo em vista a ausência de qualquer elemento de prova no sentido de 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência, fica desde já indeferido, 

salientando, contudo a possibilidade também do posterior deferimento 

caso sobrevenha a juntada dos comprovantes de renda. Ultrapassadas 

as preliminares, passo a análise do mérito dos embargos interpostos pela 

pessoa jurídica emitente dos títulos. Alega o Embargante em sua defesa 

que o Embargado omitiu supostos valores que deveriam ser abatidos no 

valor total dos cheques, informando ter adimplido a quantia de 

R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais). O Embargado por sua 

vez, defende que os documentos e e-mails trazidos pelo Réu não dizem 

respeito a dívida representada pelos cheques objeto de litígio e que 

inexistem provas sobre a alegada prática de agiotagem. Importa 

esclarecer que a agiotagem consiste em cobrança de juros e encargos 

superiores aos legalmente permitidos, de tal sorte, o empréstimo de 

valores entre particulares, por si só, não configura agiotagem, mas, sim, a 

cobrança de juros onzenários, fora do permissivo legal. Na hipótese dos 

autos, o único elemento de prova que o Embargante teria para corroborar 

com sua tese defensiva seriam os e-mails juntados nos id´s 

11534772,11534787 e 11534809, todavia, nenhum deles faz referência ao 

valor original, tampouco à numeração dos cheques e valores constantes 

nos títulos objeto da presente demanda. Demais disso, em que pese haver 

menção pelo próprio Embargado sobre um “valor repassado” ao 

Embargante no início do ano de 2013, observo que tal fato por si só não é 

o bastante para demonstrar a correlação entre os cheques objeto da 

presente demanda com os pagamentos reconhecidos pelo Embargado nos 

referidos e-mails, sobretudo considerando a ínfima quantia paga 

mensalmente ao longo dos anos de 2014 e 2015 se comparados com o 

valor de cada um dos títulos ora cobrados. Registro, por oportuno, que 

não se está a negar terminantemente a prática de agiotagem pelo 

Autor/Embargado, mas apenas e tão somente a afirmar que no caso não 

restou evidenciada dita prática a ensejar a procedência dos embargos e o 

reconhecimento de eventual pagamento para fins de abatimento do débito 

representado pelas cártulas, ainda mais porque nem mesmo o 

Embargante/Requerido foi capaz de indicar qual seria o valor original 

emprestado a fim de corroborar com a alegação da cobrança de juros 

excessivos. Com efeito, o ônus de comprovar o pagamento de uma 

obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a prova da existência 

da dívida, instrumentalizada por documento particular, consoante 

estabelece o artigo 320 do Código Civil, porquanto a prova do 

adimplemento da obrigação constitui fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito do autor, que, por sua vez, deverá amparar a lide com prova 

escorreita da contratação, ex vi legis do artigo 373, incisos I e II, do Código 

de Processo Civil. Desse modo, considerando a ausência de indícios de 

prova que denote a ocorrência do empréstimo na forma em que alegada 

pelo Embargante, tem-se por inviável o acolhimento do pleito de 

reconhecimento da prática de agiotagem. Quanto ao termo inicial para 

incidência dos consectários legais nas ações que versem sobre cobrança 

de cheques não apresentados a compensação, o termo inicial dos juros é 

a data da citação, há muito o Colendo Superior Tribunal de Justiça já vem 

decidindo: RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.952 - DF (2017/0096646-5) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : R3 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME ADVOGADO : NILTON NUNES 

GONZAGA E OUTRO (S) - DF045954 RECORRIDO : ALIMENTE ALIMENTOS 

EIRELI ADVOGADOS : DALMO ROGÉRIO SOUZA DE ALBUQUERQUE - 

DF010010 ROSELI DIAS VALENTIM E OUTRO (S) - DF024068 RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESENTE O 

INTERESSE PROCESSUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO CHEQUE PARA 

RECEBIMENTO NO BANCO. DESLOCAMENTO DO TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA PARA A DATA DA CITAÇÃO, MOMENTO EM QUE O 

DEVEDOR É CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)Conforme firmado no Recurso Especial n. 1556834/SP, representativo 

da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que, "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". Portanto, o fato do 

cheque não ter sido apresentado para compensação não afeta a ação em 

si, somente desloca o termo inicial dos juros de mora para a data da 

citação, momento em que há a constituição do devedor em mora. Ante o 

exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 

11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte 

recorrida em R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Brasília, 31 de 

maio de 2017. (STJ - REsp: 1668952 DF 2017/0096646-5, Relator: Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/06/2017) ANTE O 

EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 700 do CPC, JULGO 

PARCIALEMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS interposto 

por PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS 

ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA – ME, tão somente 

para reconhecer o termo inicial para incidência juros sobre os cheques 

como sendo a data da citação. Por consequência DECLARO CONSTITUÍDO 

de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do autor BRUNO CEZAR 

ROBERTO NEVES, no valor originário de R$ 41.680,91 (quarenta e um mil, 

seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos), representadas por 

06 (seis) cheques prescritos acostados no id. 10423090/10423143, sendo 

eles datados do ano de 2013, quais sejam: 1) nº 850433, 2) nº 850434, 3) 

nº 850435, 4) nº 850436, 5) nº 850478, e 6) nº 850479; acrescido de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir da emissão de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85) CONVERTO 

O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o 

presente feito em conformidade com o art. 523 e seguintes do CPC. 

Condeno a parte Requerida/Embargante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do CPC. 

Acolho a preliminar de ilegitimidade dos sócios MAURO SÉRGIO BOTELHO 

DUARTE SILVA e DANIEL CATALA COUTINHO, e nos termos do disposto 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO com relação a eles; CONDENO a 

parte Autora/Embargada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios aos r. causídicos de cada um dos 

Embargantes, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a 

compensação nos termos do §14 do referido artigo. Transitado em julgado, 

INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, 

exibindo demonstrativo atualizado do débito de acordo com o presente 

julgado. Proceda-se a retificação no registro e autuação deste feito, para 

fazer constar o nome da AÇÃO COMO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, 

efetive-se as demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de 

modo, que passe a figurar o Requerente como Exequente e a parte 
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Requerida PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS 

ECOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA – ME como Executada, 

devendo os demais requeridos serem excluídos do polo passivo. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017114-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DA SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1017114-33.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31084506 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 30924352, para pagamento do valor da condenação, 

contudo, deixou de manifestar quanto à extinção do presente feito. Desta 

feita, presumindo-se satisfeito o crédito, 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. 30924352 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 31084506. 

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: 1023033-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OTTA FERREIRA (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

 

PJE n° - 1023033-37.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31044608 requereu o levantamento dos valores depositados pela parte 

Executada nos id. 11843012 e id. 30774581/30774582, para pagamento do 

valor da condenação, contudo, deixou de manifestar quanto à extinção do 

presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito, nos termos 

do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ dos valores 

depositados nos id. 11843012 e id. 30774582 em favor da parte 

Exequente, a serem creditados na conta indicada no id. 31044608. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037437-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1037437-59.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 28852456 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 28489198/28489203, para pagamento do valor da 

condenação, contudo, deixou de manifestar quanto à extinção do 

presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito, 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. 28489200 em favor da parte Exequente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 28852456. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Executada, já foram pagas, conforme o id. 28146469. 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: 1036516-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1036516-66.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Tendo em vista a 

manifestação da parte Executada em relação à possível fraude cometida 

pela parte Exequente (id. 30321689/30321690), diante do cumprimento da 

condenação pela Executada, afasta a presunção de fraude por ela 

requerida. A parte Exequente no id. 31069563 manifestou concordância 

ao valor depositado pela parte Executada no id. 30484149/30484154 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. 30484154 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 

31069563. 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: 1019666-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1019666-68.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30976283 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 30863645/30863652 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. 30863652 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30976283. 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: 1008000-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1008000-02.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 30434665 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 29445871, para pagamento do valor da condenação, 

contudo, deixou de manifestar quanto à extinção do presente feito. Desta 

feita, presumindo-se satisfeito o crédito, 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. 29445871 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 30434665. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019059-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIZA SALDANHA SARAIVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1019059-84.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31263600 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 30998600, para pagamento do valor da condenação, 

contudo, deixou de manifestar quanto à extinção do presente feito. Desta 

feita, presumindo-se satisfeito o crédito, 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. 30998600 em favor da 

parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 31263600. 

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: 1044077-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044077-10.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes juntado no id. 30563263/30563275, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

art. 487, III, "b" do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas processuais remanescentes nos termos 

do art. 90, §3º do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012658-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JUAREZ PEDRO DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (REU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1012658-69.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes juntado no id. 30555332, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

III, "b" do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º 

do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015452-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FILIPPOS TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE ALMEIDA REIS OAB - MG200778 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL MENEZES DA SILVA ALEIXO OAB - MG130538 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1015452-29.2020.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Requerente 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DEFIRO a parte Requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Observadas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039347-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARIA OLIVEIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039347-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico 

que a parte autora emendou a inicial (ID 17164987), na qual informa que a 

seguradora ré impõe 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 
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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, 15 de abril de 2020 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020393-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TEGANHE BERNARDES (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora 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. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/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 demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. 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[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 
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qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida 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. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora 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. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/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 demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. 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[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 
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da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 
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mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida 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. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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Processo Número: 1021846-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONI FOSCHIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1021846-57.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: AUTOR: 

ALCIONI FOSCHIERA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS CUIABÁ, 4 de outubro de 2017. Senhor(a): RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

27/10/2017, às 10h00 Despacho/Decisão: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 27/10/2017, às 

10h00, 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).Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 124 de 527



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. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, THIAGO OTTONI AZAMBUJA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016464-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MADERI (REU)

WANDERSON RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016464-78.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Em 

que pese os documentos acostados no ID 31189329, estes não são 

suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Diante disso, 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, extrato de movimentação 

bancária dos últimos 90 (noventa) e/ou declaração de imposto de renda 

atualizada, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017496-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MACHADO DE MELLO (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1017496-60.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

outubro de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022443-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DAMACENO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022443-60.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

maio de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017580-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA 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)

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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Vistos etc. Ante a prolação de sentença no ID 16454999, intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito a fim 

de dar impulsionamento ao feito. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012885-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Em regime de exceção... A o compulsar os autos, evidencio que a parte 

Reclamante, em sede de impugnação, colaciona aos autos documentos 

novos (id. 15356023 - Pág. 1/15356027 - Pág. 1); assim, determino a 

intimação da parte Reclamada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, em regime de exceção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029101-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CASTRO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029101-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENIR CASTRO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010783-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONICI GONCALVES 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)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010783-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONICI GONCALVES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

acerca da petição acostada no id. 30776373. Após, conclua-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012885-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012885-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENAIRCE MARIA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em regime de exceção... A o compulsar os autos, evidencio que a parte 

Reclamante, em sede de impugnação, colaciona aos autos documentos 

novos (id. 15356023 - Pág. 1/15356027 - Pág. 1); assim, determino a 

intimação da parte Reclamada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, em regime de exceção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017580-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO ROSA 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)

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))

 

Vistos etc. Ante a prolação de sentença no ID 16454999, intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito a fim 

de dar impulsionamento ao feito. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022058-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE FERREIRA 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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1022058-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DAVID JOSE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 
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desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051595-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA LEITE NADAF (REU)

AZIS MOYSES NADAF (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051595-51.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela para que 

os autores depositem em juízo do valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Ao argumento que a parte ré é idosa e precisa dos 

valores para sua subsistência, requer seja reconsiderada a tutela, para 

que os valores continuem sendo pagos diretamente à ela. Pugna ainda 

pelo chamamento à ordem do feito, a fim que os autores regularizem o polo 

passivo da lide, para indicar os filhos da Srª Vírginia Nadaf à integrarem a 

lide. Em que pese os argumentos da parte autora, o pedido de 

reconsideração não trouxe nenhum fato novo e/ou fundamento jurídico 

que autorize conclusão diversa. Ademais, o meio natural de provocar o 

reexame da matéria cautelar ou antecipatória é o recursos de agravo de 

instrumento (CPC/2015, art. 1.015, I). Trata-se de posicionamento 

consolidado do STJ de que o pedido de reconsideração não pode ser 

usado como meio alternativo ou substitutivo ao agravo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado. Defiro o 

pedido de juntada do instrumento de procuração em 15 dias. Chamo o feito 

à ordem para determinar que os autores regularizem a representação do 

polo passivo lide do presente feito, para inclusão do nome dos filhos da 

Srª Vírginia Nadaf: Paula Maria Nadaf Borges Watanabe e Yuri Robson 

Nadaf Borges, em 15 dias. Registro, por fim, que já está consignado na 

decisão de ID 30352122, o prazo para apresentação peça contestatória, 

nos termos do art. 335, I, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 6931 Nr: 10954-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE TAGLIARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT, WESSON ALVES DE 

MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários requerida por Wesson Alves de 

Martins e Pinheiro em face de Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, 

objetivando o recebimento da quantia de R$ 272.730,48, referente a 

honorários sucumbenciais (p.628/638).

 Assim, promovam-se as devidas anotações, no sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Por outro lado, o TJMT deu provimento ao RAI n. 

1012392-11.2019.811.0000, interposto por Clemente Tagliari, determinando 

a exclusão das perdas e danos do cumprimento de sentença requerido 

por Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt.

Diante disso, deverá ser cumprida a decisão (p.608/609) apenas no que 

concerne a atualização dos valores líquidos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 266693 Nr: 384-13.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOT, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, GZT, CAROLINE 

ZANIN CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de indenização.Custas processuais 

pelos autores, bem como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, diante da 

gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 807182 Nr: 13654-94.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINALVA PEREIRA DIONIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA 

CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - OAB:15.710

 SENTENÇA

ELINALVA PEREIRA DIONIZIO propôs ação de indenização por danos 

morais e materiais em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A autora alega que é beneficiaria do plano de saúde desde março/2012 e 
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que no dia 08/02/2013 se envolveu em acidente de transito, sofrendo 

várias escoriações e fraturas generalizadas na perna esquerda, 

especificamente, no pé e joelho. Descreve os procedimentos adotados 

para sua remoção do Pronto Socorro ao Hospital Santa Rosa, afirmando 

que ficou aguardando mais de seis horas para a ré autorizar a empresa 

terceirizada Salve Med a realizar sua remoção.

Narra que no mesmo dia foi avaliada por especialista, sendo classificado 

seu estado como grave (urgência/emergência), devendo ser submetida a 

procedimento cirúrgico. Na oportunidade, a direção do Hospital afirmava 

que a ré ainda não tinha autorizado a cirurgia, nem os materiais, embora a 

mesma já tivesse conhecimento da necessidade dos procedimentos 

prescritos.

Relata que devido a gravidez não podia tomar medicamentos fortes para 

dor, tendo de aguardar por oito dias para ser submetida a cirurgia. Informa 

que depois de familiares buscarem informações, tomou conhecimento que, 

em razão do carnaval, a ré estaria de recesso e que retornaria somente 

no dia 13/02/2013 quando avaliaria seu pedido, que poderia levar até cinco 

dias úteis.

Por fim, informa que a ré não cumpriu a determinação judicial exarado na 

ação cautelar de código 798813 dentro do prazo estabelecido. Requereu a 

condenação da ré em danos morais, no valor de R$ 67.500,00, 

correspondentes a 100 salários mínimos, bem como em R$ 2.000,00, 

referente a contratação de profissional para propositura da cautelar.

A inicial foi instruída com os documentos de p. 25/83.

Citada, a ré apresentou contestação às p. 89/111, requerendo, 

preliminarmente, a extinção do feito pelo descumprimento prazo previsto 

no art. 808, do CPC/73. Arguiu, ainda, a preliminar de falta do interesse de 

agir. No mérito, defende que não negou qualquer tipo de cobertura. 

Informa que ao ser solicitado autorização para procedimentos, faz-se 

necessário a consulta de fornecedores, orçamentos, respeitando os 

protocolos de indicações dos procedimentos em ortopedia.

 Aduz que o fato do acidente ter ocorrido na véspera do carnaval, houve 

dificuldade no processamento, porém, jamais negou a cobertura e que tão 

logo recebeu os dados do uso sobre o material, a autorização foi 

concretizada. Defende, ainda, que recebida a intimação para cumprimento 

da liminar (13/02/2013), procedeu a autorização no dia seguinte 

(14/02/2013) e sendo a cirurgia realizada somente no dia 16/02/2013 por 

escolha da autora.

 Sustenta a inexistência de conduta ilícita capaz de gerar o dano 

postulado. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da inicial. 

Juntou documentos (p.112/184).

A autora apresentou impugnação à contestação às p. 185/190.

À p. 198 despacho saneador, com a rejeição da preliminar de carência da 

ação.

A audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência do 

patrono da parte autora. Na oportunidade a ré desistiu da produção de 

prova oral requerida (p. 236).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido liminar 

ajuizada por Maria do Rosário de Fátima de Oliveira Frota em face de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

A Operadora do plano de saúde requereu a extinção do feito, ao 

argumento que a autora propôs a ação principal intempestivamente, nos 

termos do art. 808, CPC/73.

O ajuizamento da ação principal fora do prazo estabelecido não enseja a 

sua extinção, mas sim da cautelar.

Nesse sentido, hoje proferi sentença extinguindo a ação cautelar, 

revogando a liminar deferida.

Portanto, considerando que a questão de mérito é exclusivamente de 

direito, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“52184929 - PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR 

REJEITADA. COBERTURA DE TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE 

SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AVASTIN 

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE. INDENIZAÇÃO. 

MAJORAÇÃO. Pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado da 

lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção 

das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é 

facultado pela Lei processual civil, sem que isso configure supressão do 

direito de defesa das partes.[...].” (TJMT; APL 157462/2013; Capital; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 02/04/2014; 

DJMT 10/04/2014; Pág. 35).

Ultrapassada essa questão, registro a aplicação das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo. 

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem e serão interpretadas da 

melhor forma, em favor do consumidor, ora autor, como dispõe o art. 47 do 

CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.”

A inicial foi instruída com cópia dos documentos pessoais, contrato 

honorários contratuais (p.26/30), receituário, boletim de atendimento, guia 

de solicitação de internação e protocolo de solicitação de tratamento 

prótese/órtese (p.41/45), prontuário médico (p.47/83).

A defesa veio acompanhada com cópia do contrato (p.145/172), extrato 

de usuário (p.174), extrato de utilização dos serviços (p. 176/179), guia de 

solicitação de internação (p.181) e telas de autorização do procedimento 

(p. 183/184).

Da análise da documentação apresentada pelas partes, se infere que a 

questão em exame não revela negativa no atendimento/autorização de 

tratamento, mas eventual demora na apreciação do pedido.

O acidente ocorreu em 08/02/2013 e a guia de solicitação de internação 

acostada à p. 43, datada de 08/02/2013 se refere exclusivamente à 

internação.

O pedido de procedimento cirúrgico apenas foi realizado no dia 13/02/2013 

(p.45) e autorizado no dia seguinte, 14/02/2013 (p.181).

Diante de tal fato, necessário citar o art. 3º da Resolução Normativa da 

ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar, n. 259/2011, no que 

concerne a prazos para a operadora em atender solicitações de 

autorização para procedimentos, na qual a Agência reguladora dispõe:

“Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das 

coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e 

obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) 

dias úteis;

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;

V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias 

úteis;

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;

VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com 

cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis;

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime 

ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;

X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em 

até 10 (dez) dias úteis;

XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) 

dias úteis;

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) 

dias úteis; e

XIV – urgência e emergência: imediato.

§ 1º Os prazos estabelecidos neste artigo são contados a partir da data 

da demanda pelo serviço ou procedimento até a sua efetiva realização.”

Infere-se que a ré analisou e autorizou o pedido no prazo de 24 horas, 

conforme se verifica a guia de autorização de internação, bem como as 

telas demonstrando a cotação dos materiais com as respectivas 

autorizações, visto que o pedido foi realizado no dia 13/02/2013 e o 

procedimento autorizado em 14/02/2013.

Diante disso, resta demonstrado que não houve ilegalidade por parte da ré 

em analisar o pedido de cobertura do procedimento, em um prazo razoável 

de 24 horas.

 Ademais, em pese a guia de solicitação de internação mencionar o 

caráter de urgência, não há nos autos qualquer relatório médico 

salientando a urgência do procedimento cirúrgico alegado.

Deste modo, a urgência inserida no formulário de solicitação, refere-se tão 

somente a internação e não ao procedimento cirúrgico. Inclusive, a 

informação constante no “Tipo de Internação – 1” (quadro 23 da guia) 

corrobora com a tese de que o pedido de urgência se tratava de 

internação clínica e não, naquela data, cirúrgica.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de indenização por danos morais e 

materiais ajuizada por ELINALVA PEREIRA DIONIZIO em face de UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
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 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes 

do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 12 

da LAJ).

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 713211 Nr: 5855-68.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. G. T., EDIL GARCIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546/MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12585/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, SANDRA APARECIDA 

VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito a ação de obrigação de fazer com liminar com danos 

morais proposta por E.G.T., neste ato representado por seu genitor EDIL 

GARCIA DIAS em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS e confirmo a liminar deferida às p. 33/36.Condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.Devolva-se o 

numerário referente a perícia não realizada à ré.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de abril 

de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 765687 Nr: 18397-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA DANIELLI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI RONDON GONÇALVES 

- OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15.634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, JANAINA RUBINA PEDRO 

PASSARE - OAB:14.499, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento da quantia incontroversa (p.205), R$ 

19.981,55. Expeça-se alvará em favor da exequente.

No que concerne a alegação de excesso de execução, determino a 

remessa do feito a contadoria judicial para elaboração do cálculo, nos 

termos da sentença de p. 182/185.

Realizado o cálculo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

quinze dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 769315 Nr: 22278-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TOFFOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GOMES TAKAYAMA - 

OAB:14.119/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:3944/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 Portanto, tendo sido respeitado o devido processo legal e em atenção ao 

princípio da economia e celeridade processual, atrelado ao da efetividade 

da decisão judicial, não há razão que impeça o deferimento do pedido de 

levantamento da quantia bloqueada nos autos, em favor do exequente. 

Diante disso, rejeito as impugnações apresentadas pela executada e 

defiro o pedido de levantamento dos valores em favor do exequente. 

Expeça-se o alvará.Em havendo sobra de valores à serem transferidos, 

deve a parte exequente informar às contas bancárias para 

levantamento.Intime-se a executada para pagar a dívida remanescente, em 

quinze dias.Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 798913 Nr: 5332-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINALVA PEREIRA DIONIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARIA 

CECÍLIA FEDERICI DE ALMEIDA BARROS - OAB:15.710

 Assim, diante da ausência da ausência do pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, 

inc. IV, § 3º, do Código de Processo Civil/2015 c/c artigo 806, do 

CPC/1973, julgo extinta ação cautelar preparatória proposta por Elinalva 

Pereira Dionizio em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico e REVOGO a liminar concedida às p. 33/34.Custas pela autora, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC. No entanto, sendo beneficiária da justiça gratuita, fica 

a exigibilidade suspensa.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de abril de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802263 Nr: 8726-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TOFOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIANA ROLIM DE PONTES 

VIEIRA - OAB:12.051, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - 

OAB:90666/MG, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Com estes fundamentos, indefiro a impugnação ao cumprimento de 

sentença.Intime-se o executado para pagar, no prazo de quinze 

dias.Decorrido o prazo sem o pagamento, intime-se o exequente para 

atualização dos valores com fins de que o pedido de constrição seja 

analisado.Após, conclusos.Cuiabá, 15 de abril de 2010.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113411 Nr: 16068-60.2016.811.0041

 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: APARECIDA KIMIKO NAKAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PICHININ PEREIRA - 

OAB:12932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos formulados na ação de 

obrigação de fazer com tutela de urgência c/c indenização por danos 

morais proposta por APARECIDA KIMIKO NAKAHARA, substituída por 

seus sucessores Edson Takeo Mori, Daniela Leiko Mori e Camila Tami Mori 
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em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

para:a) Confirmar a liminar deferida às p. 133/135.b) condenar a ré em 

danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ);Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de abril de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011628-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON GOMES (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011628-33.2018.8.11.0041 AUTOR: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: NILTON GOMES AT 

Vistos. Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa,com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, em desfavor de Nilton Gomes, todos 

qualificados nos autos. Relata a requerente que desde que o serviço 

público de energia elétrica foi privatizado no Estado, a concessionária 

local tem realizado diversos investimentos voltados à construção de 

Linhas de Distribuição (L.D), em razão da necessidade de ampliação do 

sistema de energia elétrica, frente ao desenvolvimento do Estado. Alega 

que na região de Barro Duro/Chapada dos Guimarães, está sendo 

ampliada uma linha de distribuição de 138 KV, com aproximadamente 41,5 

km de extensão, que interligará a subestação Barro Duro à subestação 

Chapada dos Guimarães, localizada nos municípios de Cuiabá e Chapada 

dos Guimarães. Sustenta que a linha de distribuição proporcionará o 

incremento de carga de flexibilidade, bem como permitirá melhoria e 

extensão nas redes de distribuição de energia elétrica. Aduz que a 

aprovação do projeto da requerida linha de distribuição se deu através da 

resolução n.º 6.624/2017, da Superintendência de Concessão e 

Autorização de Transmissão e Distribuição, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, publicada no Diário 

Oficial da União em 15.09.2017. Menciona que para realização do projeto 

de construção da linha, foi elaborado um levantamento físico de todas as 

áreas por onde a L.D passaria. Afirma que nesse trabalho prévio, 

conseguiu a autorização de boa parte dos proprietários das áreas por 

onde a linha iria passar, razão pela qual as obras já foram iniciadas. 

Contudo, assevera que os trabalhos foram embargados pelo requerido. 

Aduz que após a devida análise da área, o perito que realizou avaliação 

do local, concluiu que o requerido deveria receber o importe de R$ 256,17 

(duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) à títulos de 

indenização. Diz que em decorrência da negativa do requerido para 

autorizar o ingresso no imóvel, a obra está paralisada há vários dias, não 

havendo como a dar cumprimento ao estabelecido pela ANEEL. Esclarece 

que tentou de inúmeras formas convencer o requerido acerca da 

necessidade das obras, contudo o mesmo parece irredutível. Por essas 

razões, requer, em sede de tutela de urgência, a desobstrução da 

passagem para continuidade das obras de construção da linha de 

distribuição de 138 KV, e por conseguinte, que o requerido se abstenha 

de adotar qualquer postura que embarace ou dificulte os serviços. É a 

síntese. Decido. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “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.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque, compulsando os autos, verifico que a parte 

autora acostou ao feito documentos indispensáveis ao deferimento da 

medida liminar, previstos no art. 13 do Decreto 3.365/41, quais sejam, 

Resolução Autorizativa n.º 6.624/2017, da ANEEL, que declarou a utilidade 

pública da linha de transmissão de energia elétrica 138 KV Barro Duro- 

Chapada dos Guimarães, publicada no Diário Oficial da União em 15.09.17 

(Id nº 12981713, pág. 15), o memorial descritivo da faixa da área serviente 

(Id nº 129811714, pág.2) e o laudo de valoração de parâmetros técnicos 

(Id nº 12981714, pág.5). In casu, trata-se de constituição de servidão 

administrativa necessária à implantação de linha de distribuição de energia 

em região que, segundo a inicial, vem constantemente apresentando 

problemas de interrupção, deixando munícipes, hospitais, comércios e 

serviços públicos carentes do serviço. Pois bem. O Decreto-Lei 3.365/41, 

além de estabelecer em seu art. 40 que as constituições de servidões 

obedecerão o rito das desapropriações, dispõe em seu art. 15, que se o 

expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imiti-lo provisoriamente na posse dos bens, in verbis: “Art. 15. Se o 

expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imití-lo provisoriamente na posse dos bens;” No caso em análise, 

verifica-se que a parte autora juntou laudo de valoração da gleba de 

propriedade do requerido, o qual atribuiu o valor de R$ 256,17 (duzentos e 

cinquenta e seis reais e dezessete centavos) como suficiente à 

indenização. Inobstante o laudo ter sido realizado de modo unilateral, tal 

fato não obsta o deferimento da desobstrução de passagem, uma vez que 

eventual divergência entre o valor apurado no laudo e o devido valor da 

servidão, apurado durante a instrução processual, poderá ser retificado 

no curso do processo com eventual complemento de depósito. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE servidão DE PASSAGEM – LIMINAR DEFERIDA – 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA E OFERTA DE DEPÓSITO 

PRÉVIO PELO EXPROPRIANTE – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 

15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO 

JUDICIAL – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO 

STJ – RECURSO DESPROVIDO.A avaliação realizada pela pessoa jurídica 

expropriante, ou responsável pela instituição da servidão administrativa, 

mesmo que unilateral, pode ser utilizada para fins de imissão provisória na 

posse, desde que atendidos requisitos construídos pela jurisprudência do 

STJ, ao interpretar o art.15 do Decreto-lei nº 3.365/41.Eventual 

descompasso entre o laudo de avaliação acostado pela Concessionária 

de Energia Elétrica e o valor efetivamente devido pela servidão de 

passagem, apurado durante a instrução processual, poderá ser retificado 

no curso da demanda, com posterior complementação do depósito.”(AI 

39594/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 

04/03/2016) Portanto, entendo evidenciada, nesta fase de cognição 

sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja concedida, a requerente sofrerá com os 

prejuízos, sanções e punições relativos a ausência do cumprimento ao 

estabelecido pela ANEEL. Apesar de ser suficiente a presença do perigo 

de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub 

judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na 

medida em que, se a tutela provisória não for concedida todos os 

munícipes da região atendida pela linha de distribuição sofrerão com 

recorrentes falhas no fornecimento de um serviço público essencial, qual 

seja, a energia. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não 

será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, conforme dito, o valor da 

indenização poderá ser retificado no curso processual. Posto isso, com 

base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que o requerido, no 

prazo de 05 (cinco), DESOBSTRUA a passagem para continuidade da 

sobras de construção da linha de transmissão 138 KV Barro Duro- 
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Chapada dos Guimarães. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Determino ainda a 

expedição de ofício ao CRI desta Comarca para averbação da servidão 

administrativa junto à matrícula do imóvel n° 87.691 de propriedade do 

requerido. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência, ao depósito 

judicial do valor de R$ 256,17 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

dezessete centavos), juntando-se o respectivo comprovante, No mais, 

ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 14 de Junho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010286-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010286-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS RECEBO a emenda à inicial apresentada. 

Dessa forma, considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004559-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOS REIS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004559-47.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

pedido de extensão dos efeitos da tutela para compelir a ré em autorizar a 

aquisição do medicamento IXAZOMIBE, 4mg, formulado pelo autor (ID 

30755939). Intimada, a ré assevera que a tutela deferiu a entrega do 

medicamento LENALIDOMIDA e que o IXAZOMIBE não consta no rol da 

ANS, de modo que não pode ser compelida ao fornecimento do referido 

remédio (ID 31277348). O autor apresentou manifestação asseverando a 

necessidade do fornecimento do medicamento e, ainda, que o mesmo está 

devidamente aprovado junto a ANVISA. Reiterou o pedido de estender os 

efeitos da tutela para o fornecimento do medicamento IXAZOMIBE (ID 

31307116). É o relatório. Decido. A ré não concorda com o fornecimento 

do medicamento IXAZOMIBE. Todavia, sua insurgência se fundamenta pela 

tese que o remédio não consta no rol da ANS. Deste modo, não havendo 

prejuízo às partes, recebo a petição de ID 30755939 como aditamento à 

petição inicial (art. 329, II, do CPC). Infere-se que a decisão de ID 

11947981 deferiu a tutela de urgência, no sentido de obrigar a ré em 

fornecer o medicamento LENALIDOMIDA. Todavia, como já sedimentado, 

as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão 

cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser 

utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico 

responsável pelo tratamento do paciente. In casu, o médico responsável 

pelo autor recomenda o tratamento ao paciente com os medicamentos 

IXAZOMIBEL, TALIDOMIDA e DEXAMETASONA (ID 30755939). Porém, 

como informado pelo autor os dois últimos foram fornecidos pela rede 

pública, faltando apenas o primeiro. Portanto, ante a gravidade da doença, 

assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que 

é o bem maior do ser, o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Posto isto, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 11947981, 

DEFIRO o pedido de ID 30755939 e estendo os efeitos da tutela de 

urgência, para DETERMINAR à ré que forneça, no prazo de 24 horas, o 

medicamento IXAZOMIBEL, pelo tempo e quantidade que se fizer 

necessário para o restabelecimento da saúde do autor, sob pena da 

incidência da multa fixada na decisão inaugural. Intimem-se todos. 

Cumpra-se esta decisão por oficial de justiça plantonista. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012303-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012303-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

DIOGO DA SILVA NASCIMENTO contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, ausência de requerimento administrativo e respectiva 

recusa. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à 

contestação. Laudo pericial juntado no id 20909234 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 12.01.2017. 

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 ausência de requerimento 

administrativo e recusa administrativa. Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face da ausência do requerimento 

administrativo e recusa na seara administrativa, o que não merece 

prosperar. Diante 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, quando o pedido 

administrativo foi realizado, como é o caso dos autos. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e 

o laudo pericial, que atestou o nexo de causalidade entre as lesões e o 

acidente narrado na inicial. 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 

anatômica e/ou funcional de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia 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 em seu 

pé direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. 

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. Expeça-se alvará referente 

aos honorários periciais, em favor do(a) perito(a) nomeado(a) nos autos. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022058-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE FERREIRA 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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1022058-44.2018.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária 

na Indexação do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos 

ajuizada por David Jose Ferreira da Silva contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 1.980,16 (mil novecentos e oitenta reais e 

dezesseis centavos) a título de juros e correção monetária sobre a 

indenização. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 28.01.2016 

sofreu um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, 

tendo sido realizado o pagamento na via administrativa da indenização no 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), sem a 

incidência de juros e correção monetária. Junto à inicial vieram os 

documentos (id. 14283094 - Pág. 1/id. 14283147 - Pág. 30). Despacho 

inicial (id. 14391397 - Pág. 1). Termo de sessão de audiência (id. 

16178188 - Pág. 1). Petição de habilitação formulada pela parte Reclamada 

e juntada documentos (id. 16241851 - Pág. 1/ id. 16241862 - Pág. 1). A 

parte Reclamada, intimada, não apresentou contestação nos moldes da 

certidão constante do id. 16969484 - Pág. 1. O autor, intimado, não 

apresentou impugnação (id. 16969484 - Pág. 1). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, II do 

Código de Processo Civil. Preambularmente, insta consignar que a 

requerida apesar de devidamente citado, deixou transcorrer o prazo in 

albis sem apresentar contestação consoante certidão do id. 16969484 - 

Pág. 1. Dessa feita decreto-lhe à revelia, nos termos do art. 344, do 

Código de Processo Civil. Feitas tais considerações passo ao exame do 

mérito. Mérito Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente aos juros e correção monetária não adimplidos pela seguradora 

quando do pagamento da indenização na via administrativa. Indiscutível, no 

caso em tela, o direito à indenização, inclusive já tendo sido realizado o 

pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) na via administrativa, em 18/07/2016, consoante informação 

constante no sítio eletrônico Seguradora Líder Administradora de Seguro 

DPVAT. A discussão se assenta sobre a incidência ou não de juros e 

correção monetária sobre o valor da indenização, mesmo quando 

efetuado o pagamento na seara administrativa. A legislação aplicável à 

espécie (Lei nº 6.194/74) fixa o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

entrega da documentação elencada em lei, para o pagamento da 
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indenização devida. 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. § 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 liqüidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: De acordo com o §7º, 

do art. 5º, da Lei nº 6.194/74: § 7º Os valores correspondentes às 

indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o 

pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção 

monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros 

moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica 

de seguro privado. O Recurso Especial nº 1.483.620/SC, julgado na 

sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese que a atualização 

monetária das indenizações previstas no citado dispositivo incide desde a 

data do sinistro, julgado este que originou a súmula nº 580 do STJ, verbis: 

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. 

Compulsando detidamente os autos, verifico que é possível afirmar a data 

em que o autor deu entrada no procedimento administrativo, em 

13/04/2016. Ocorre que o pagamento, por sua vez, deu-se em 18/07/2016, 

portanto, fora do prazo fixado em lei, cf. andamento processual 

administrativo. A jurisprudência, acerca do tema, tem se posicionado no 

sentido de ser devida a correção monetária nos casos em que a 

indenização for quitada após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias. 

Assim já decidiu a Corte local e o Tribunal baiano. Vejamos os arestos: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O 

MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 

DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO 

DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.Cumprindo a parte autora com a 

demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo 

de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a 

seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o 

montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a 

data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da 

data do pagamento administrativo. (N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, , 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) EMENTA: 

APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 

PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. Conforme a 

Súmula 580, do STJ, a correção monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso. Todavia, não há falar em atualização monetária, se o 

pagamento foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no 

art. 5º, § 1º, do diploma legal aludido. Apelo improvido. Sentença mantida. 

( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0547167-79.2016.8.05.0001,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA 

MAIA,Publicado em: 22/05/2019) Em se tratando dos juros moratórios, a 

controvérsia reside no termo inicial da sua incidência, se da data do 

pagamento administrativo ou se da sua citação no processo judicial. Os 

seguros obrigatórios foram introduzidos no ordenamento jurídico pelo 

Decreto-Lei nº 1.186/39. Posteriormente, foi editado o Decreto-Lei nº 73/66 

- regulamentado pelo Decreto-Lei nº 814/69 -, que disciplinou o Sistema 

Nacional de Seguros Privados e previu o seguro obrigatório para 

proprietários de veículos automotores. Em 19 de setembro de 1974, adveio 

a Lei nº 6.194, que "Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não". É induvidoso que o DPVAT tem natureza 

contratual, como preleciona Rafael Tárrega Martins em obra específica 

sobre o tema: Em qualquer de suas espécies o seguro obrigatório passa a 

integrar o mundo jurídico através da confecção de um contrato de seguro. 

(...) O vigente Código Civil pátrio trata do instituto do seguro no Capítulo 

XV. Em seu art. 757 ele nos dá uma noção ampla sobre o contrato de 

seguro, as partes que para ele concorrem e sua finalidade. De fato, 

descreve: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 

(...) Podemos afirmar que o seguro obrigatório, exatamente face à sua 

cunhagem obrigatória, impositiva, em qualquer de suas modalidades, é um 

contrato que pode ser classificado como necessário. Nesta modalidade 

contratual, 'alguém, por força de determinação de autoridade pública, é 

obrigado a praticar certos atos ou realizar certos negócios', ficando a 

liberdade contratual reduzida a um mínimo. Esta assertiva é totalmente 

aplicável ao seguro obrigatório, tendo em vista que sua contratação 

decorre de uma imposição do poder público. (Seguro DPVAT - Seguro 

Obrigatório de Automotores de Vias Terrestres, 3ª ed, Campinas, SP: 

Servanda, 2008, p. 23-24) Nesse passo, em se tratando de 

responsabilidade contratual, como no caso do DPVAT, os juros de mora 

são devidos a contar da citação, e não a partir do recebimento a menor na 

esfera administrativa. O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que, 

tratando a indenização de inadimplemento contratual, incide a regra de 

juros moratórios a contar da citação (RE 91.164, Rel. Min. Décio Miranda, 

DJ de 17.08.1979; RE 73.719, Rel. Min. Luis Gallotti, DJ de 29.06.1972; RE 

89.913, Rel. Min. Rafael Mayer, DJ de 17.10.1977). Além disso, como se 

trata de quantia a ser cobrada por ação de conhecimento (não havendo 

prévio título executivo), considerando também que somente a sentença é 

que vai estabelecer o valor devido, resta claro que se trata de obrigação 

ilíquida. É certo, portanto, nessa linha de raciocínio, que a Súmula 163 do 

STF já preconizava que “...sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros 

moratórios desde a citação inicial para a ação”. Mais recentemente, o 

artigo 405 do CC/2002 dispôs: "Art. 405. Contam-se os juros de mora 

desde a citação inicial". É a regra que deflui também do artigo 240, caput, 

do CPC. Nesse sentido, o julgado do Superior Tribunal de Justiça, de 

relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

JULGAMENTO NOS MOLDES DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS 

PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA 

TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. 

Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1. Em ação de cobrança 

objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, os 

juros de mora são devidos a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual e obrigação ilíquida. 2. Aplicação ao caso 

concreto: 2.1. Recurso especial provido. (REsp 1098365/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 

26/11/2009) Por ter sido o REsp nº 1.098.365-PR julgado sob o 

procedimento dos recursos repetitivos, o STJ editou a súmula nº 426 que 

tem a seguinte redação: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Logo, não são cabíveis os referidos 

juros antes da citação no processo judicial. Nesse passo, o montante 

indenizatório quitado na seara administrativa deve ser atualizado com 

correção monetária contada a partir do evento danoso até a data do 

pagamento administrativo. Vejamos: Cálculo de atualização monetária 

Dados básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor 

Nominal R$ 4.725,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 28/1/2016 a 18/7/2016 Dados 

calculados Fator de correção do período 172 dias 1,040914 Percentual 

correspondente 172 dias 4,091352 % Valor corrigido para 18/7/2016 (=) 

R$ 4.918,32 Sub Total (=) R$ 4.918,32 Valor total (=) R$ 4.918,32 

* h t t p : / / w w w . d r c a l c . n e t / c o r r e c a o 2 . a s p ?

descricao=&valor=4725%2C00&diainiSelect=28&mesiniSelect=1&anoiniSel

ect=2016&diafimSelect=18&mesfimSelect=7&anofimSelect=2016&prorata=

s&indice=15&juro=0%2C00&periodojuro=m&capitalizacao=c&inicialjuros=&

finaljuros=&multa=0%2C00&honorario=0%2C00&Executar2=Executar+o+c

%E1lculo&ml=Calc&it=3 Percebe-se que o valor devido até a data do 

pagamento administrativo intempestivo era de R$ R$ 4.918,32 (quatro mil 

novecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), mas foi realizado o 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

em 18/07/2016, ainda remanesce o valor de R$ 193,32 (cento e noventa e 

três reais e trinta e dois centavos), sobre os quais incidirão juros legais, a 

partir da citação, e correção monetária, a partir da data do pagamento 

administrativo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 193,32 

(cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), a título de diferença 

do 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 pagamento administrativo. Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do 
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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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038612-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PAULINO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1038612-20.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SILAS 

PAULINO COELHO em face de 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 06/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 28586344), sendo apresentado laudo 

pericial, entretanto, as partes apesar de intimadas deixaram transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, conforme certidão (ID 30366963). 

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 06/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, 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 

litispendência – identidade de partes, causa de pedir e pedido Em sede 

preliminar, a requerida suscitou que a parte autora ajuizou a presente 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 03/09/2019, 

entretanto, já havia sido ajuizada ação idêntica, tramitando perante a 11ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, Processo nº 

1028232-35.2019.811.0041, cuja ação foi distribuída em 01/07/2019. 

Compulsando os autos em tramite na 11ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, verifica-se que há sim, a litispendência alegada, pois os dois 

processos são idênticos, pois possuem mesmas partes, mesma causa de 

pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, VI, do CPC. Por tais 

argumentos, acolho a preliminar ventilada para julgar extinto o feito. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em face da 

litispendência de autos. Custas pelo autor, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da justiça gratuita (ID 

23704576), a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do 

prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 

de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036457-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 n° 1036457-15.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção. É 

relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de sentença, como 

me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a 

satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par 

disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014954-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014954-98.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036637-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BARP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1036637-31.2017.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por Felix Barp contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com o 

escopo de receber indenização advinda de seguro obrigatório decorrente 

de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 06/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos (id. 110984618 - Pág. 1/id. 10984754 - Pág. 2). 

Despacho inicial (id. 11474552 - Pág. 1/2). A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminar de falta de interesse processual - 

necessidade de realização de pedido administrativo e demais atos -, que 

será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

(id. 12727603 - Pág. 1/id. 12727603 - Pág. 16), e documentos (id. 

12727604 - Pág. 1/id. 12727626 - Pág. 97). Termo de sessão de 

conciliação (id. 12908390 - Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em 

audiência de conciliação (id. 12908390 - Pág. 3/4). Impugnação à 

contestação juntada no id. 13000090 - Pág. 1/13000090 - Pág. 6. 

Determinação de intimação das partes para, querendo, manifestarem do 

teor do laudo pericial (id. 13420396 - Pág. 1). As partes, intimadas, 

manifestaram do teor exarado no Laudo Pericial (id. 13494295 - Pág. 1/2 e 

id. 13606443 - Pág. 1/3). A parte autora manifesta acerca da irresignação 

da ré (id. 18207264 - Pág. 1/18207264 - Pág. 2). A ré requer pedido de 

cadastramento de advogados e juntada de documentos (id. 24961161 - 

Pág. 1/id. 24961163 - Pág. 1). 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 06/06/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da falta de interesse de agir e regularização do 

procedimento administrativo. Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas 

e regularização do procedimento administrativo, o que não merece 

prosperar. Diante 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. Passo à análise do mérito. II - 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 (id. 10984704 - Pág. 1/10984722 

- Pág. 1), Descrição da cirurgia (id. 10984630 - Pág. 1 e id. 10984630 - 

Pág. 10), Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar 

(id. 10984630 - Pág. 2), Folha de Evolução (id. 10984630 - Pág. 4/5), bem 

como laudo pericial (id. 12908390 - Pág. 3/4). Anote-se, por oportuno, que 

a insurgência da parte ré quando da manifestação constante do id. 

13606443 - Pág. 2, ao argumento de que a“lesão do Membro Inferior Direito 

é anterior ao sinistro noticiado à exordial, tal lesão remete -se de evento 

ocorrido em 20/03/2015, conforme documento de Id 10984618”, não 

merece guarida. Digo isso porque, o documento designado pela 

Seguradora se trata de informação atinente ao tratamento do autor de 

doença denominada erisipela, portanto, não guarda nexo com o evento 

aqui discutido, que decorre de fratura exposta de tíbia motivada por 

acidente de trânsito. Logo, 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 

anatômica e/ou funcional do MEMBRO INFERIOR DIREITO 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 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 e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir da data do sinistro. 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.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044465-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO LIMA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DOS SANTOS (REU)

REINALDO MAMEDES CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044465-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

COLEGIO LIMA LTDA - ME REU: REINALDO MAMEDES CARVALHO, 

CRISTINA DOS SANTOS Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

COLEGIO LIMA LTDA - ME. No caso, vislumbro que a parte autora 

requereu a desistência e extinção do feito. Considerando que o pedido de 

desistência foi feito antes da citação, bem como levando-se em conta que 

não houve manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é medida 

que se impõe Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028857-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ARAUJO SELESTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1028857-40.2017.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada Marcos de Araújo Selestino contra Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, com o escopo de receber indenização 

advinda de seguro obrigatório decorrente de acidente de trânsito. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos 
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(id. 9902812 - Pág. 1/id. 9902815 - Pág. 3). Determinação de emeda à 

inicial (id. 10926979 - Pág. 1/2). A parte Reclamante dá cumprimento ao ato 

judicial de emenda à inicial (id. 11813576 - Pág. 1/ 11813578 - Pág. 3). 

Despacho inicial (id. 12330021 - Pág. 1). A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminares de inépcia da inicial, da necessidade de 

adequação do valor da causa - da obrigatória correspondência ao 

proveito econômico perseguido -, necessidade de realização de pedido 

administrativo, irregularidade do comprovante de endereço em nome de 

terceiro. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido (id. 14179689 - Pág. 

1/id. 14179689 - Pág. 23), acompanhado de documentos (id. 14179763 - 

Pág. 1/id. 14179757 - Pág. 1). Termo de sessão de conciliação (id. 

14405370 - Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em audiência de 

conciliação (id. 14405370 - Pág. 2/3). Laudo pericial exarado pelo 

assistente da ré (id. 14405370 - Pág. 4/5). A parte reclamada manifesta do 

teor dos laudos periciais (id. 14604698 - Pág. 1/3), bem como o autor (id. 

14685863 - Pág. 1/2). Impugnação à contestação juntada no id. 16347662 

- Pág. 1/id. 16347662 - Pág. 12. A parte requerida requer juntada de 

procuração, substabelecimento e demais documentos (id. 22823931 - Pág. 

1/ 22823933 - Pág. 1). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 08/06/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Inépcia da inicial Aduz a ré que a peça 

inaugural está desacompanhada de documentos que a torna inepta. No 

que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC, importa esclarecer que há 

sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à 

propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito 

alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca 

da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura 

qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas 

tão-somente uma deficiência probatória que pode ser sanada no decorrer 

do trâmite processual. Anote-se, que os peritos do Juízo e da parte ré 

confirmaram a lesão corporal e o nexo de causal. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar ventilada. II – Da necessidade de adequação do valor da causa - 

da obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido. 

Acerca da preliminar de adequação do valor da causa vejo que não 

merece prosperar, uma vez que a aferição do grau do dano, que interfere 

diretamente no valor da indenização, só ocorre de forma inequívoca no 

momento da perícia. Dessa forma, tenho que o valor atribuído a causa não 

comporta correção, razão pela qual afasto preliminar em comento. III – Da 

necessidade de realização de pedido administrativo. Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas e da não comprovação da entrega dos 

documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante 

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 

aduzida. IV - Da irregularidade do comprovante de endereço em nome de 

terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. 

Registra-se, ainda, que o comprovante de endereço colacionado aos 

autos está em nome da genitora do autor. Por esses motivos, afasto a 

preliminar. 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, estão 

aportados no feito os laudos periciais (id. 14405370 - Pág. 2/3 e id. 

14405370 - Pág. 4/5) evidenciando o evento danoso, somando, ainda, com 

a concordância dos laudos pela ré. Portanto, 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. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do 2º dedo da mão direita. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa 

de qualquer um dentre os outros dedos da mão, o percentual incidente é 

de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos 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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária 

pelo índice INPC, a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Por derradeiro, determino a retificação do 

nome da parte Requerida, para tanto determino a correção da capa do 

caderno processual fazendo constar “SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A”. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito, em regime de exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036647-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINASIR DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036647-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDINASIR DA SILVA JESUS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Edinasir da Silva Jesus, em face de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 14/01/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que 

formulou pedido administrativo, mas recebeu indenização em valor menor 

do que acredita ser devido. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo 

passivo. Argui a preliminar de falta de interesse de agir, pelo pagamento 

administrativo da indenização e destaca a apresentação de comprovante 

de residência em nome de terceiro. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por já ter sido adimplida a indenização. A audiência de 

conciliação restou frustrada (ID 12386908). Laudo pericial (ID 12386908). 

Impugnação a contestação (ID 12781991). A parte autora manifestou 

acerca do laudo pericial (ID 12783508). O prazo transcorreu in albis, sem 

manifestação da ré (ID 17304770). 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 14/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo 

Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora 
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Líder S/A, 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: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão versa sobre a diferença de 

pagamento parcial pela seguradora. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. III – Da ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Do mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se 

enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus 

ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10985839) e laudo pericial. 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. Tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em membro inferior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Depreende-se que houve o pagamento na esfera administrativa da 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) (ID 11985874). Assim, denota-se que a autora faz jus 

ao recebimento da diferença de indenização constatada pela perícia 

médica judicial e o valor percebido na esfera administrativa, no montante 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (14/01/2017). 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018903-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVAN OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018903-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE IVAN OLIVEIRA SOUZA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

José Ivan Oliveira Souza, em face de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 01/01/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que 

formulou pedido administrativo, mas recebeu indenização em valor menor 

do que acredita ser devido. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo 

passivo. Argui a preliminar de falta de interesse de agir, pelo pagamento 

administrativo da indenização. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por já ter sido adimplida a indenização. A audiência de 

conciliação restou frustrada (ID 10447612). Laudo pericial (ID 10447612). 

Impugnação a contestação (ID 11419492). As partes manifestaram acerca 

do laudo pericial (ID 11001029 e 13964352). 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 01/01/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, 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: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 
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com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – 

Da falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão versa sobre a diferença de pagamento parcial pela 

seguradora. Passo a análise do mérito. III – Do mérito. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 8178908) e laudo pericial. 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. 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 PUNHO 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 punho direito é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Depreende-se que houve o pagamento na esfera 

administrativa da quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos) (ID 10778982). Assim, denota-se que a autora 

faz jus ao recebimento da diferença de indenização constatada pela 

perícia médica judicial e o valor percebido na esfera administrativa, no 

montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (01/01/2017). 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009995-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTONIO FREIRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009995-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIANE ANTONIO FREIRE EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A A 

parte autora, devidamente intimada para emendar a inicial se manteve 

inerte. Nesse contexto, preleciona o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a diligência, a 

inicial deve ser indeferida. Determina, o art. 320 do CPC, que “a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação”. Tal requisito não foi obedecido, no presente caso, impondo-se o 

indeferimento da inicial, sem resolver o mérito. Posto isso, INDEFIRO a 

inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

estatuto processual. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 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 a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035763-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA LUCIA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035763-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDSON PEREIRA DOS SANTOS, NORMA LUCIA 

MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO 

DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC A parte autora, devidamente intimada para 

emendar a inicial se manteve inerte. Nesse contexto, preleciona o 

parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil que em caso de 

não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. Determina, o 

art. 320 do CPC, que “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. Tal requisito não foi obedecido, no 

presente caso, impondo-se o indeferimento da inicial, sem resolver o 

mérito. Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único 

do artigo 321, do Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais. 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 a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032338-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SALGADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032338-40.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAYTON SALGADO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Verifico que a parte autora apesar de devidamente 

intimada para recolher as custas processuais, deixou transcorrer o prazo 

in albis, consoante certidão acostada nos autos. Nesse contexto, 

preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que em caso de não 
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ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem 

resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Fica desde já autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, 

mediante recibo nos autos. Condeno a parte autora em eventuais custas. 

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032483-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS BUENO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032483-96.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONATAS BUENO TRINDADE REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Verifico que a parte autora apesar de devidamente intimada para 

recolher as custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, 

consoante certidão acostada nos autos. Nesse contexto, preleciona o 

artigo 290 do Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a 

diligência, a inicial deve ser indeferida. Posto isso, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil e via de 

consequência, DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos 

autos. Condeno a parte autora em eventuais custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040224-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES BRONSON MARINHO JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040224-90.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAMES BRONSON MARINHO JESUS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Verifico que a parte autora 

apesar de devidamente intimada para emendar a inicial, deixou transcorrer 

o prazo in albis. Nesse contexto, preleciona o parágrafo único do artigo 

321 do Código de Processo Civil que em caso de não ser cumprida a 

diligência, a inicial deve ser indeferida. Determina, o art. 320 do CPC, que 

“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. Tal requisito não foi obedecido, no presente caso, 

impondo-se o indeferimento da inicial, sem resolver o mérito. Posto isso, 

INDEFIRO a inicial com fundamento no parágrafo único do artigo 321, do 

Código de Processo Civil e via de consequência DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo estatuto processual. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da 

Justiça Gratuita, que ora concedo. Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013830-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMPLICIO FUCHTER (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: 1013830-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMPLICIO FUCHTER 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 
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especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 14:00min, 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: 1013873-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013873-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI RIBEIRO LAURENCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051485-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON FELIPE DA ROCHA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051485-52.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALYSSON FELIPE DA ROCHA 

SOUZA 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, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 

de abril de 2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052384-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE LEITE DA SILVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052384-50.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GESSE LEITE DA SILVEIRA 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, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes da redesignação da audiência de conciliação para o 

dia 26/03/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Cuiabá - MT, 15 

de abril de 2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051827-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAROLINE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1051827-63.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AMANDA CAROLINE PEREIRA 

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 tempestiva, no prazo legal, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da a 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 09:15 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 

de abril de 2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052444-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA LACERDA (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))

 

1052444-23.2019.8.11.0041 AUTOR(A): TATIANE DA SILVA LACERDA 

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, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da audiência de 
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conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 de abril de 

2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052493-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. S. (AUTOR(A))

ANDRE LUIS GUIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052493-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): K. G. D. S., ANDRE LUIS GUIA 

SILVA 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, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:30 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05 Cuiabá - MT, 15 

de abril de 2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052514-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE AVILA (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))

 

1052514-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE 

AVILA 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, bem 

como impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:45 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 

de abril de 2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052685-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARQUES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052685-94.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIAO MARQUES DE 

SOUZA FILHO REU: SEGURADORA LÍDER 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, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes da redesignação da audiência de conciliação para o 

dia 26/08/2020 às 12:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 de abril de 2020. Analista 

Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052704-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052704-03.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRA CHAVES 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, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes da redesignação da audiência de conciliação para o 

dia 26/08/2020 às 13:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 de abril de 2020. Analista 

Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052741-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGETE LESCANO (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))

 

1052741-30.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDA GORGETE LESCANO 

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, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 14:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05 Cuiabá - MT, 15 de abril de 

2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052707-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PEREIRA DE MELO (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))

 

1052707-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALDEMIR PEREIRA DE MELO 

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, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 de abril de 

2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052910-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1052910-17.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIA CARLA GOMES DE 

SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER I 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, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes da redesignação da audiência de conciliação para o 

dia 26/08/2020 às 14:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Cuiabá - MT, 15 de abril de 2020. Analista 

Judiciária (assinatura eletrônica)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052946-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1052946-59.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA LOPES DA SILVA 

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, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes da redesignação da audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 08:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 15 de abril de 

2020. Analista Judiciária (assinatura eletrônica)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050361-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCEF FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0050361-61.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLITO DE SOUZA SANTOS EXECUTADO: FUNCEF FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS Vistos etc. Com o retorno dos autos nada foi 

requerido pelas partes. Postos isso, remetam-se os autos ao arquivo. 

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: 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1057558-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS CAMARA REU: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, julgo extinto o 

processo. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004782-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0004782-90.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL JOAO EVANGELISTA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença em razão da verba honorária. Determino a 

intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019998-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELLA (EXEQUENTE)

CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0019998-28.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELLA, EVELINE DOS SANTOS 

TEIXEIRA BAPTISTELLA EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Visto. 

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino a intimação da 

parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 
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sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Convém 

registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012378-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIA POFFO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDISMAR MARIM AMANCIO OAB - RO5866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimo a Embargante para se manifestar sobre o ofício do cartório juntado 

no ID n. 28288498

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036272-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036272-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IVO 

DA SILVA PEREIRA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Instadas as partes a se manifestarem acerca das 

provas que pretendam produzir, as partes pugnaram pela produção de 

prova técnica. Diante dos fatos e da real necessidade de uma pericia, 

nomeio o profissional DR. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, endereço no 

consultório, situado no INEC, Av. Das Flores, nº 941, Sala 201, Bairro: 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466 “caput” §1º, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e 

formularem quesitos em 05 (cinco) dias (CPC, art. 465, “caput” § 1º). 

Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para depositá-los, na 

proporção de 50% para cada, no prazo de 10 (dez) dias, mediante 

depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 95); A seguir intime-se o Senhor 

perito a levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado, indicando 

o dia do início dos trabalhos, procedendo a escrivania a intimação dos 

assistentes para acompanhamento dos trabalhos (CPC, art. 474/476); O 

laudo deverá ser apresentado pelo Senhor Perito no prazo de 20 (vinte) 

dias com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, “caput” §1º). Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002571-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONINA RIBEIRO CRUZ (EXEQUENTE)

LOURDES DE JESUS FIALHO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

JOICE FIALHO DO NASCIMENTO ALENCAR OAB - MT15900-O 

(ADVOGADO(A))

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT14859-O (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

ALLYSSON XAVIER RICI OAB - MT23141/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM RIBEIRO CRUZ (EXECUTADO)

MARIA LEONINA RIBEIRO CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0002571-18.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOURDES DE JESUS FIALHO NASCIMENTO, MARIA LEONINA RIBEIRO 

CRUZ EXECUTADO: MARIA LEONINA RIBEIRO CRUZ, YASMIM RIBEIRO 

CRUZ Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino a 

intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da 

obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026925-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

ARIADINE GROSSI OAB - MT19442-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MARTINS SORNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0026925-05.2015.8.11.0041. EXECUTADO: 

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT EXEQUENTE: 

HUGO MARTINS SORNA Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018689-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEIDE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

TULIO NATALE (REQUERENTE)

HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018689-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO, MARCELO DE OLIVEIRA 

MARTINS, HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES, SEIDE PAES DE 

BARROS, TULIO NATALE REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

Vistos etc. Verifica-se que a parte requerida pretende a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Pugnando pela prova pericial o 

ônus pelo pagamento da perícia foi destinado a requerida. Apresentada a 

proposta só então a parte pugnou pelo benefício da justiça gratuita. Com 

efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora 

indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. 

Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA 

COM FINS LUCRATIVOS - HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS 

NÃO-COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade de justiça 

pode ser reconhecida à pessoa jurídica, desde que demonstre de forma 

cabal a insuficiência de recursos para arcar com as despesas 

processuais.” (TJMT – Agravo de Instrumento n°. 37856/2005 - 

Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, sobre o assunto a 

jurisprudência: Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: GRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em 

regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a 

concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de 

demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a 

situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do 

pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. 

(AgR 2287/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018). 

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO - 

RECURSO PROVIDO.Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão 

do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e 

depende da demonstração de que a empresa não tem condições de 

custear as despesas processuais. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 08/06/2018) Tal demonstração não foi devidamente 

carreada aos autos, restando claro que a parte requerida não faz jus aos 

benefícios da assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO 

o pedido de Justiça Gratuita postulado pela requerida, pois não vislumbro a 

falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, 

sem o comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se 

para o pagamento o pagamento dos honorários periciais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023835-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MUNHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MUNHAO OAB - MT3258/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023835-98.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE MUNHAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais 

com Pedido Tutela de Urgência, proposta por ELIANE MUNHÃO, em 

desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE 

COBRANÇA, em que alega a existência de fraude contratual que 

ocasionou restritivo de crédito no importe de R$ 24.421,03. Ao final, 

postula a condenação da parte a restituir em dobro o valor cobrado 

indevidamente, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Recebida a ação, foi deferido o pedido de antecipação de tutela para 

determinar que a demandada retire imediatamente o nome da requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, mediante a prestação de caução real, 

em cinco dias, correspondente ao montante da inscrição perante o Serasa 

(id. 10728357), todavia, a autora não apresentou a garantia exigida 

(id.11543138), ficando prejudicada a efetividade da medida. Devidamente 

citada, a parte demandada apresentou contestação, arguindo preliminar de 

litispendência, sob o argumento de que a presente demanda é idêntica 

àquela discutida nos autos da ação de nº 8067773 -47.2017.811.0001. 

Instada a se manifestar a respeito da litispendência, a parte autora 

quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A presente demanda foi ajuizada e 

tem por objetivo a condenação da Requerida “a restituir em dobro o valor 

cobrado indevidamente, R$ 24.421,03 (Vinte e quatro mil quatrocentos e 

vinte e um reais e três centavos) acrescidos de juros e correção 

monetária, bem como, a condenação ainda, ao pagamento de valor 

pecuniário a ser arbitrado por Vossa Excelência a fixação do quantum 

indenizatório o valor máximo admitido, a título de reparação pelos danos 

morais causados a Requerente (item “c”) id. 9252279. Pois bem. Em 

consulta aos documentos apresentados na defesa e ao Sistema Projudi é 

possível se aferir que foi proposta 01 (uma) demanda idêntica à presente, 

vez que são as mesmas partes, discutem a mesma negativação, mesmo 

contrato nº 6041737, mesmo valor R$ 24.421,03, sendo o feito de nº 

8067773-47.2017.811.0001, o qual já foi decidia por sentença transitada 

em julgado. Conforme dispõe o art. 337, § 4º do CPC, “Há coisa julgada 

quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado”. Ainda, o § 2º do mesmo artigo, diz que “Uma ação é idêntica a 

outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido”. No tocante a coisa julgada material ainda dispõe o nosso 

Código de Processo Civil: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a 

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 

sujeita a recurso”. Na definição de Sérgio Porto, “a coisa julgada 

representa, efetivamente, a indiscutibilidade da nova situação jurídica 

declarada pela sentença e decorrente da inviabilidade recursal”. (in Coisa 

Julgada Civil[1]). Para a questão, porém, não ser discutida em razão da 

coisa julgada é necessário que haja a absoluta identidade de partes, 

pedido e causa de pedir entre a demanda já transitada em julgada e a 

outra ajuizada. Com estas considerações, não reconheço a litispendência, 

mas sim a coisa julgada, uma vez que a ação nº 

8067773-47.2017.811.0001 que tramitou no 1º Juizado Especial Cível da 

Capital já se encontra acobertada pela coisa julgada material, devendo 

este processo ser extinto sem resolução do mérito, pois como a lide já foi 

julgada por sentença firme, é vedado ao juízo julgá-la novamente. Nesse 

ínterim, dispõe o art. 485, do NCPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; (...) § 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. Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, V, do CPC. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze) por cento sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013926-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE DOS SANTOS ARRAIS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013926-27.2020.8.11.0041. AUTOR: 

KALINE DOS SANTOS ARRAIS 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, 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 demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. 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: 1013859-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013859-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO BENTO 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, 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 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 08:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. 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: 1014309-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES (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: 1014309-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LUCAS DIAS MARQUES 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 demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 13:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035121-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM ARANTES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033212-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041010-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELACIR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1023159-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSE EDEVIRGES TENUTES (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))

 

Intimo a parte Requerente para que justifique a ausência na Audiência de 

Conciliação, bem como para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013260-73.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (EXEQUENTE)

OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT5267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER (EXECUTADO)

ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA OAB - RS11009-O 

(ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

0013260-73.2002.8.11.0041 EXEQUENTE: IVO BRUNETTA, OLIMPIA 

CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS EXECUTADO: ESPOLIO DE FERDINAND 

KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER 

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 manifestar indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013865-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

CARLOS AVELINO RIBEIRO FILHO (EXEQUENTE)

MARLY PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

SILVANA PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS (EXEQUENTE)

EDSON PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS PALMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013865-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALVARO MARCOS PALMA RIBEIRO, MARLY PALMA RIBEIRO, CARLOS 

AVELINO RIBEIRO FILHO, CELMA INES RIBEIRO MALHEIROS, JOSE 

CARLOS PALMA RIBEIRO, MARCIA REGINA PALMA RIBEIRO, EDSON 

PALMA RIBEIRO, SILVANA PALMA RIBEIRO EXECUTADO: SANTANDER, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância incontroversa depositada, mediante 

transferência para as contas indicadas, e na forma postulada no petitório 

de id n. 31061048. Os exequente manifestam a existência de saldo 

remanescente a ser adimplido decorrente das custas antecipadas, e da 

verba honorária majorada em sede recursal, para 19,55%. A executada 

efetuou o pagamento da verba honorária sobre 15%, havendo de fato 

saldo remanescente a ser adimplido. No tocante ao valor remanescente, 

determino a intimação da parte devedora, na pessoa do seu advogado 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o pagamento 

remanescente da obrigação, sob pena da multa de 10% e honorários 

advocatícios de 10%, prevista no artigo 523,§ I e II do CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008268-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008268-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

12 de agosto de 2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela 

qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

seguradora líder dos consórcios, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre 

acerca do quantum indenizatório em caso de condenação, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em DUAS oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica. É o relatório. Decido. 

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. Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A ré 

alega o descumprimento ao artigo 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 devido à 

ausência do laudo do IML, no entanto, sabe-se que havendo outros meios 

com que se possa apurar o grau da lesão, este documento é dispensável 

no âmbito judicial. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - SEGURADORA 

RECORRENTE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – LAUDO 

DO IML- IRRELEVÂNCIA - OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE E DOS DANOS DELE DECORRENTES - JUROS DE MORA DESDE 

A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO SINISTRO - 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I- A regra instituída pelo 

artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da Lei n. 6.194/1974, que exige a 

apresentação do laudo do IML para o pagamento da indenização do 

seguro DPVAT, é de observância exclusiva para a hipótese de pedido de 

quitação administrativa, portanto, não há imprescindibilidade desse 

documento se por meio de outros elementos o juiz pode aplicar a lei ao 

caso concreto. II- A correção monetária é devida desde a data do 

acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o poder de compra 

do valor da indenização e, consequentemente, evitar o enriquecimento 

ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora incidem desde a 

citação.” (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, Relator: Desª. Tânia 

Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Câmara 

Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018) negritei Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. Sabe-se que para fins de 

julgamento do presente feito, se faz necessária a perícia médica, em que 

há a graduação do valor da indenização de acordo com a lesão sofrida 

pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia foi agendada para a realização da perícia, a fim de identificar a 

alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é 

decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não 
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compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com 

antecedência. Sem a realização da prova pericial, para a qual a parte 

autora foi intimada, mas não compareceu, não há como comprovar que, 

em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, 

tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar que a ré 

depositou em juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, a 

parte autora não compareceu no consultório do perito para se submeter 

ao exame, sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a 

autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme 

determina o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER 

À PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

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 - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por DEIZE CRISTINA LOPES DE ARRUDA em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 

(mil reais) em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, 

§ 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá-MT, 14 de abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009999-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY RAONE MARTINS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009999-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONY RAONE MARTINS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, RONY RAONE MARTINS, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 04 de julho 

de 2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer 

a condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais 

a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

seguradora líder dos consórcios, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega que foi realizado o pagamento proporcional ao dano corporal 

na via administrativa, imprescindibilidade de produção de prova pericial, 

discorre acerca do quantum indenizatório em caso de condenação, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em DUAS oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica. É o relatório. Decido. 

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. A ré alega o descumprimento ao artigo 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 

devido à ausência do laudo do IML, no entanto, sabe-se que havendo 

outros meios com que se possa apurar o grau da lesão, este documento é 

dispensável no âmbito judicial, pelo que, REJEITO a preliminar. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - SEGURADORA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – LAUDO DO IML- IRRELEVÂNCIA - 

OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DOS DANOS DELE 

DECORRENTES - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A PARTIR DO SINISTRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. I- A regra instituída pelo artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da 

Lei n. 6.194/1974, que exige a apresentação do laudo do IML para o 

pagamento da indenização do seguro DPVAT, é de observância exclusiva 

para a hipótese de pedido de quitação administrativa, portanto, não há 

imprescindibilidade desse documento se por meio de outros elementos o 

juiz pode aplicar a lei ao caso concreto. II- A correção monetária é devida 

desde a data do acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o 

poder de compra do valor da indenização e, consequentemente, evitar o 

enriquecimento ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora 

incidem desde a citação.” (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, 

Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 

06/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018) negritei 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. Sabe-se que 

para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária a perícia 

médica, em que há a graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, 

de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 
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75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

(grifo nosso). A perícia foi agendada para a realização da perícia, a fim de 

identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se 

esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não 

compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com 

antecedência. Sem a realização da prova pericial, para a qual a parte 

autora foi intimada, mas não compareceu, não há como comprovar que, 

em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, 

tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar que a ré 

depositou em juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, a 

parte autora não compareceu no consultório do perito para se submeter 

ao exame, sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a 

autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme 

determina o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER 

À PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

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 - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por RONY RAONE MARTINS em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando que a parte requerida 

efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização da perícia 

médica, determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada. Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da 

demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034344-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA VILELA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para que justifique a ausência na Audiência de 

Conciliação, bem como para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039421-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOARES ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039421-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO SOARES ARRUDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, JULIANO SOARES ARRUDA DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 20 de setembro de 2018, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em 

lei, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da seguradora líder dos 

consórcios, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito, aduz que a presente demandada deve ser 

julgada improcedente ante ausência de nexo causal e a falta de prova da 

invalidez, discorre acerca do pedido de danos morais, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação. Conforme noticiado pelo perito 

judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu 

advogado em DUAS oportunidades não compareceu no local designado 

para realização da perícia médica. É o relatório. Decido. 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. Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. 
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Sabe-se que para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária 

a perícia médica, em que há a graduação do valor da indenização de 

acordo com a lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. 

A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, de acordo com a Medida Provisória n. 451, 

de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

(grifo nosso). A perícia foi agendada para a realização da perícia, a fim de 

identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se 

esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não 

compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com 

antecedência. Sem a realização da prova pericial, para a qual a parte 

autora foi intimada, mas não compareceu, não há como comprovar que, 

em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, 

tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais ressaltar que a ré 

depositou em juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, a 

parte autora não compareceu no consultório do perito para se submeter 

ao exame, sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a 

autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme 

determina o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER 

À PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO NOVO CPC - NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA 

JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR FALTA DE PROVA 

– CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do novo CPC, 

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 - Se a parte autora é pessoalmente intimada para 

comparecer no local e data indicados para a perícia, mas não comparece, 

é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de prova. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório proposta por JULIANO SOARES ARRUDA DA SILVA 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 

(mil reais) em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, 

§ 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá-MT, 14 de abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005034-69.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

0005034-69.2008.8.11.0041 EXEQUENTE: TIAGO GOMES DE SOUZA 

EXECUTADO: APARECIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019917-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANFRIGO SAO BENTO LTDA - ME (AUTOR(A))

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:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1044870-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ARCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eliza Kimura Murayama (REU)

CIGUER MURAYAMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044870-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL ARCANJO DA SILVA REU: CIGUER MURAYAMA, ELIZA KIMURA 

MURAYAMA Vistos etc. Intime-se o autor a fim de que indique o endereço 

dos requeridos no prazo de 15 dias, consoante as correspondências 

devolvidas. Cientifique-se os confinantes acerca da presente demanda no 

endereço indicado no petitório retro. Considerando que a parte requerida 

não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 03/08/2020 às 11h00min, 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 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 
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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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049642-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CONCEICAO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1049642-52.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO CONCEICAO DA SILVA 

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 13:30 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Cuiabá - MT, 16 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049485-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEDENIR DA SILVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1049485-79.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CEDENIR DA SILVA FRANCA 

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 10:30 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Cuiabá - MT, 16 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037974-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

1037974-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL RODRIGUES CARDOSO 

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 as partes para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 16 de 

abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007262-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1007262-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WELLINGTON DA SILVA 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 as partes para manifestar 

sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 16 de abril de 

2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012335-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

1012335-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO DO NASCIMENTO 

ARAUJO 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 

1.000,00, no prazo de 15 dias. Impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020. (Assinatura Eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014832-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELI KUHN OAB - MT3913-O (ADVOGADO(A))

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1014832-56.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: VERMELHINHO COPIAS E SERVICOS LTDA - EPP 

EXECUTADO: RAFAEL COSTA LEITE ATO ORDINATÓRIO 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 a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento / extinção. 

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / 

Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042106-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GRACIELY LAURA GALVAO COSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042106-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

GRACIELY LAURA GALVAO COSTA Vistos etc. Após o devido 

pagamento das custas processuais, conforme se observa nos ID’s: 

25052167, 26305970, 27350823, 28007019, 29295460 e 30354159, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

03/08/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010492-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS ALVES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010492-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA REU: LUIS CARLOS ALVES Vistos etc. 

Verifica-se que a tutela pleiteada em sede de agravo de instrumento (ID: 

19311616), que foi interposto pela parte autora, em razão do indeferimento 

da concessão dos benefícios da gratuidade das custas processuais (ID: 

18667697), foi parcialmente deferida pelo Egrégio Tribunal (ID: 20190778), 

concedendo a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a justiça 

gratuita (ID: 18667697), até o julgamento meritório do referido recurso. 

Assim, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

03/08/2020 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021776-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA RODRIGUES STOTERAU BRUM OAB - MT20931-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021776-74.2016.8.11.0041 

AUTOR: CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA - ME RÉU: BANCO DO 

BRASIL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2017 às 10h00min, 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. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021875-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021875-10.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: 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). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/12/2017 às 11h00min, 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. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009259-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MOCHEWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008349-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIA JAQUELINE NASCIMENTO (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011632-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RESSEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018806-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DA CRUZ BARROS (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022793-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILLARY ALVES SANTANA (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006870-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CATARINA CATANI (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008648-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENGNE LUIS GOMES 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:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 
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periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão 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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039926-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BEATRIZ DE MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008683-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008230-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015971-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY DA COSTA CONCEICAO (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017311-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILINGARDI CACHONE (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010270-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTHON TOMKIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 
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autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019061-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE PAULA (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040266-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SABINO BATISTA (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

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 e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040278-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DIAS DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017639-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM PEREIRA CUBA (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010056-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA RIEDEL BEHLING (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 
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Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036896-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR JOSE RIEDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020402-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DE ARRUDA E SILVA JUNIOR (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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020930-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015673-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE TANIA DA CRUZ BATISTA OAB - 021.244.201-51 

(REPRESENTANTE)

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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027885-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA DE ASSIS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041947-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEVANILSON DA SILVA LICERAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 
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24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036745-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027464-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015752-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014478-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022578-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUSA 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:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016430-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELME DA COSTA 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))

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 
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Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026622-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISETE GEORGINA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0046194-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEON ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA OAB - MS12045-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA PROENCA OAB - SP341664-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA JUNQUEIRA CARDOSO OAB - SP226816-O (ADVOGADO(A))

SIMONE PONCE ALONSO PEDROSO OAB - SP238718-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOTA COLOMBARA OAB - SP278078-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019769-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé, que na presente data o Perito Dr. Marcos Benedito 

Correa Gabriel, CRM 2949, onde intimado, indicou para perícia o dia 

24/07/2020 a partir das 12:00 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Rua 

Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, 

telefone para contato: 3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. 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 requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias.

Certidão 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))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027766-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANANIAS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027766-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON ANANIAS FILHO 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: 0033761-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELLE BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA OLIVEIRA BARRETO OAB - MT14212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0033761-28.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIELLE BERNARDO DA SILVA EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Dê ciência às partes 

quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028199-72.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA COELHO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MARUANA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JORGE CARDUS BARROS FIGUEIREDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

0028199-72.2013.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIA CRISTINA COELHO 

BARBOSA STELATTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIANA COELHO 

BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO DO EDIFICIO 

CENTRO EMPRESARIAL MARUANA, PAIAGUAS PARTICIPACOES E 

ADMINISTRACAO LTDA CERTIDÃO Certifico e dou fé que o Perito JORGE 

CARDUS BARROS FIGUEIREDO, intimado, indicou para perícia o dia 

28/07/2020, terça-feira, às 10:00 horas, no endereço do imóvel em 

questão desta causa (Edifício Centro Empresarial Maruanã, hall do BRB ). 

Posto isso, intimo as partes para comparecerem a perícia designada 

ficando os advogados das partes responsáveis em cientificarem seus 

clientes. Cuiabá - MT, 16 de abril de 2020 (assinatura eletrônica) 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051701-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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 DECISÃO Processo: 1051701-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Diante da manifestação da requerida, cancelo a 

audiência designada nos autos. 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) - INVERSÃODO 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 
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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: 1052180-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MOTA LEME BRAZ (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052180-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EWERTON MOTA LEME BRAZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Diante da manifestação da requerida, cancelo a 

audiência designada nos autos. 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) - INVERSÃODO 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: 1051428-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES MOREIRA (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))

 

dp ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1051428-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

ELIZANGELA RODRIGUES MOREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Diante da manifestação da requerida, 

cancelo a audiência designada nos autos. 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 
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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: 1034853-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO GABRIEL 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:

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: 1034075-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012244-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA APARECIDA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012244-71.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

ELEUZA APARECIDA DA CUNHA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos 

etc. As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034294-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DANTAS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025092-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE INACIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO OAB - MT14908-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIZO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0025092-83.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARILENE INACIA DA SILVA EXECUTADO: VALDIZO DE CAMPOS Visto. 

Retifique-se a digitalização do feito a fim de que abarque a sua 

integralidade. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino 

a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo 

da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 
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impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031581-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ DE AQUINO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR COMPUTADOR FRANCHISING LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR RODRIGUES DE LIMA OAB - SP243479-A (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT9235-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0031581-05.2015.8.11.0041. EXECUTADO: 

TOMAZ DE AQUINO NUNES EXECUTADO: SENHOR COMPUTADOR 

FRANCHISING LTDA - ME Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0047027-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA CAMACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0047027-82.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

APARECIDA PEREIRA CAMACHO EXECUTADO: ANTONIO CARLOS 

PEREIRA MORAES Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 

Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º 

do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019259-26.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CARINA GALBERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI (EXECUTADO)

VANDERLEI FRONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0019259-26.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IVANA CARINA GALBERO EXECUTADO: VANDERLEI FRONHA, ANTONIO 

VANDERLEI CARLOTTO SIMMI Visto. Trata-se de pedido de cumprimento 

de sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos termos do 

artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0052512-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0052512-29.2015.8.11.0041. Visto. 

Retifique-se a autuação e partes do processo. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença. Determino a intimação da parte devedora (nos 

termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da 

multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito 

prevista no artigo 523, §1º do CPC. Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0012378-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIA POFFO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDISMAR MARIM AMANCIO OAB - RO5866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

 

Decisão ID n. 28288496: Feitas essas considerações, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a SUSPENSÃO das medidas 

constritivas sobre os Lotes de terras nº 37 e 38, da Quadra “M”, do 

Loteamento Jardim Miraflores, Porto Velho – RO, bem como a 

MANUTENÇÃO DA POSSE destes em favor da autora, até o deslinde do 

feito. OFICIE-SE o CRI competente para a baixa da anotação supracitada. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos aos de 

nº 30995-65.2015.811.0041(cod. 1018142) e nº 3767-52.2014.8.11.0041 

– cód. 862631. Por fim, recebo os embargos de terceiro, CITE-SE OS 

EMBARGADOS, na pessoa de seus procuradores, para, querendo, ofertar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021875-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021875-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO BATISTA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, alegando 

ter sido vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.06.2017, 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. Foi realizada a perícia no autor (id. 11129638), 

todavia as partes não formalizaram o acordo. A parte autora apresentou 

impugnação. Aportou aos autos petição (No id. 12582744) informando o 

falecimento do AUTOR, sendo colacionado a certidão de óbito, certidão de 

casamento, documentos pessoais dos herdeiros e instrumentos 

procuratórios. 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 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 

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 polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega 

a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 
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simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, 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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM 

RAZÃO DO FALECIMENTO DO AUTOR. Cabe salientar que, mesmo tendo o 

autor falecido posteriormente ao início da demanda por razões diversas ao 

acidente em questão, cabível a substituição do pólo ativo da demanda. 

Assim, reconheço que a sucessão possui legitimidade para postular a 

indenização em juízo, tendo em vista tratar-se de direito patrimonial que 

integra a herança, a qual, na forma do art. 1.784 do Código Civil, 

transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários tão-logo aberta a 

sucessão. Neste sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA PARTE 

AUTORA. LEGITIMIDADE DA SUCESSÃO. Apelo desprovido. (Apelação 

Cível Nº 70073735078, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 20/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74. SALÁRIO 

MÍNIMO. VINCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE 

DE SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL PELA SUCESSÃO. A sucessão possui 

legitimidade para substituir o pólo ativo da demanda para requer 

indenização decorrente de invalidez permanente sofrida por vítima 

posteriormente falecida em razão de causa mortis alheia ao acidente de 

trânsito. Aplicação da Tabela de Danos Corporais, instituída pela MP n. 

451/2008, para o cálculo de indenização em caso de invalidez 

permanente. Inteligência da Lei nº 11.945/09. Indenização que deve 

corresponder ao grau de debilidade da vítima. Legalidade do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao 

pagamento das indenizações. Aplicação dos artigos 3º, b, e 5º, §5º, da lei 

n.º 6.194/74 c/c artigo 333, I, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70051160083, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 24/10/2013) Apelação cível. Seguros. 

DPVAT. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. A sucessão possui 

legitimidade para pleitear indenização decorrente de invalidez permanente 

sofrida por vítima posteriormente falecida em razão de causa mortis alheia 

ao acidente de trânsito. Prescrição. Sinistro ocorrido em 2002. 

Observância do prazo trienal a contar do início da vigência do Código Civil 

atual. Inteligência do art. 206, § 3º, IX, c/c 2.028 do Código Civil e da 

Súmula 405 do STJ. Interrupção da prescrição em virtude da ocorrência do 

pagamento parcial. Impossibilidade de reconhecimento de nova causa 

interruptiva do prazo prescricional, consubstanciada na citação válida da 

seguradora em feito que fora extinto sem resolução de mérito, por 

carência de ação. A interrupção da prescrição somente pode se operar 

uma vez, conforme o art. 202, caput, do Código Civil. Recurso desprovido. 

(Apelação Cível Nº 70032939530, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 15/04/2010)’ Assim, a 

legitimidade de MARIA BATISTA DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA 

como filhos da vítima resta comprovada pelas certidões de nascimento 

colacionadas nos ids. 12583044 e 12583044, assim como pela certidão de 

casamento com a Sra. MARINALVA PAES GONÇALVES DA SILVA de ID 

12582853, sendo as afirmações atestadas através da certidão de óbito 

com a indicação de 4 filhos e de que a vítima era casada. Inobstante tenha 

constado na certidão de óbito a existência de 4 filhos, a pessoa de 

MADALENA PAES GONÇALVES DA SILVA e MARTA PAES GONÇALVES 

DE OLIVEIRA CAMARGO não comprovaram a sua pretensa qualidade de 

herdeiras/sucessoras do de cujus), pelo que, reconheço a sua 

ilegitimidade para receber o seguro DPVAT. No entanto, considerando que 

o falecido deixou 4 (quatro) filhos, sendo comprovado a legitimidade para 

substituir o polo ativo somente 2 (dois), não há o que se falar em 

recebimento da integralidade, porquanto deve ser resguardada a cota dos 

demais. Isso porque, a esposa faz jus a 50% do total indenizatório e os 

filhos fazem jus aos 50% restantes, os quais serão divididos de acordo 

com a cota parte de cada um. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. Pois bem. O presente feito versa sobre cobrança de 

indenização de seguro DPVAT, 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. 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 04.06.2017, 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 
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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 100% (Lesão Neurológica) 

(id.11129638). 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. Ocorrendo 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, terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

completa a perda da parte requerente, 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: LESÃO NEUROLÓGICA: 

*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *100% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 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 50% do valor total a esposa e 50% do restante do valor total 

para os filhos, ou seja: MARINALVA PAES GONÇALVES DA SILVA 50% 

(R$ 6.750,00) MARIA BATISTA DA SILVA - 12,5% (R$ 1.687,50) JOÃO 

BATISTA DA SILVA - 12,5% (R$ 1.687,50) TOTAL: R$ 10.125,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). ISTO POSTO, RECONHEÇO , 

de ofício, a ILEGITIMIDADE ATIVA de Madalena Paes Gonçalves da Silva e 

Marta Paes Gonçalves de Oliveira Camargo, excluindo-as da lide, julgando 

extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC) quanto a elas, bem 

como JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório proposta por Madalena Paes Gonçalves da Silva, 

Maria Batista da Silva e João Batista da Silva em substituição ao de cujos 

João Batista da Silva, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(04.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030247-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE 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: 1030247-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA LOPEZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GALDEVARAN DOMINGO VIEIRA 

LOPEZ, move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 
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ocorrido no dia 28.06.2015, 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. 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 INÉPCIA DA INICIAL - DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA - DO 

CERCEAMENTO DE DEFESA 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 os documentos apresentados pelo 

demandante encontram-se perfeitamente legíveis. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento 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 PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO 

PRETENSÃO Alega a parte demanda que a parte autora perdeu o direito de 

cobrar toda e qualquer indenização decorrente do suposto acidente 

automobilístico ocorrido em 28.06.2015, uma vez que a ação foi distribuída 

mais de três anos da ocasião em que sofreu lesões irreversíveis, 

restando configurada a prescrição da pretensão autoral. Dispõe o artigo 

206, §3º, inciso IX, do Código Civil, 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”. 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, no caso em tela, o termo 

inicial do prazo prescricional para interposição de ação de indenização é a 

data em que foi realizada a amputação do membro inferior direito (perda 

total do membro), ou seja 10.03.2016, ocasião na qual o autor tomou 

ciência inequívoca da debilidade/invalidez, não havendo em que se falar 

em prescrição da pretensão. Portanto, REJEITO a prescrição da pretensão 

autoral, alegada em sede de prejudicial de mérito pela requerida. 

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 a parte demandada ser indevido o pagamento de 

qualquer indenização, por ter o acidente automobilístico ocorrido fora do 
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território nacional. Do exame dos autos, mais precisamente no documento 

de id. 15311515, depreende-se que o acidente automobilístico ocorreu 

envolvendo veículo nacional, que, estando sujeito ao pagamento do 

seguro obrigatório, e devidamente licenciado, alcança ao beneficiário o 

direito de recebimento da indenização do DPVAT. Dessa forma, tendo o 

seguro DPVAT natureza jurídica obrigacional e sendo o mesmo constituído 

no Brasil, a indenização é devida independentemente do local do sinistro 

para os casos em que houver lesões ou morte decorrentes de acidente 

automobilístico envolvendo veículos nacionais. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE 

OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência 

do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. 

Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o 

sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. 2. Em que pese o acidente 

de trânsito tenha ocorrido em território estrangeiro, tal fato não afasta o 

direito da parte em receber o seguro DPVAT. Relação obrigacional 

constituída em território nacional, apenas implementando-se a condição 

suspensiva em local distinto. Inteligência do art. 9º da LICCB. Indenização 

devida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075163667, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. DPVAT. 

DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 

TERRITÓRIO ESTRANGEIRO. COBERTURA DEVIDA. Em que pese o 

acidente de trânsito tenha ocorrido fora do território nacional (em 

Rivera/Uruguai), não há falar em ausência de cobertura do seguro DPVAT, 

uma vez que inexiste esta limitação na lei que rege o seguro, bem como 

pelo fato de que a relação obrigacional foi constituída em território 

nacional, o que faz incidir o disposto no art. 9º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70076281286, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

25/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ 

PERMANENTE. SINISTRO OCORRIDO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. 

VEÍCULO DE REGISTRO ESTRANGEIRO ENVOLVIDO. DEVER DE 

INDENIZAR. ENVOLVIMENTO, NO ACIDENTE, DE OUTRO VEÍCULO 

DEVIDAMENTE REGISTRADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. SENTENÇA 

MANTIDA. Necessidade de graduação da invalidez. Entendimento que 

resta pacificado pela edição do verbete n.º 474 de autoria do STJ. Perícia 

que se mostra imperiosa, mesmo nos casos anteriores à Lei 11.945/2009. 

Indenização que deve respeitar o grau de invalidez aferida através de 

perícia e tabela pertinente. No caso concreto, situação observada nos 

autos. Caso concreto em que, não obstante o veículo do autor ser 

registrado no Uruguai, devida é a indenização referente ao seguro 

DPVAT, em razão de não haver, na Lei 6.194/74, qualquer menção quanto 

à procedência do veículo. Ademais, o fato de o outro veículo envolvido no 

acidente estar devidamente registrado em território nacional, por si só, 

garante a cobertura do autor pelo seguro e, portanto, o direito à 

indenização. Correção monetária alterada, de ofício, devendo incidir desde 

o evento danoso. 6. Honorários advocatícios mantidos, uma vez que 

arbitrados em valor condizente com os pressupostos esculpidos no artigo 

85, §§ 2º e 8º do NCPC, tendo em vista a complexidade da matéria e o 

trabalho desenvolvido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E 

MODIFICADO, DE OFÍCIO, O TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA. (Apelação Cível Nº 70072100738, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, 

Julgado em 29/03/2017) 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 28.06.2015, 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 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 nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 100% 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, 

completa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% 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 *100% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 9.450,00 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 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 
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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 PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reias), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (28.06.2015) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005689-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005689-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

2533-82.2007.8.11.0040 – Código 39675 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, protocolizada em 11.06.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 119.610,22. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o 

banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu 

centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados 

em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer 

motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem 

qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando 

apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados 

se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Aduz 

que não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Impugnação à 

Contestação do Assistente Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de 

defesa, reiterando os pedidos iniciais. A parte autora apresenta 

Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e considerando que a questão não 

envolve maior dilação probatória tendo em vista que as alegações não 

permeiam questões de fato, e sim de direito, julgo antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Ressalte-se ainda que em processos 

semelhantes, que tramitam perante este juízo não foi requerida a produção 

de outras provas, sendo as existentes nos autos suficientes. Inicialmente, 

relativo à assistência litisconsorcial, importante relembrar que o 

procedimento de impugnação à assistência foi revogado, pois, não é mais 

autuado em apenso aos autos principais, entendimento do artigo 120 do 

Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se 

for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que 

falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o 

incidente, sem suspensão do processo. Como observado, pelas novas 

regras, a impugnação à assistência litisconsorcial é decidida nos próprios 

autos principais, inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de 

instrumento, que inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo 

E. Tribunal de Justiça através do Agravo de Instrumento de n. 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). No que tange à 

alegação de prescrição, tenho que não restou caracterizada, vez que a 

prescrição incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 206, 

parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 

5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, 

procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, 

contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento 

de honorários de advogado, contando o início do prazo da data da 

renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013 – ID. 12096788) e não da 

data da pactuação. Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A 

contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da 

Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (08/03/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria 08/03/2018. Portanto, 

considerando que a ação foi proposta em 07.03.2018, não há falar em 

prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que há 

a demonstração de contrato entre as partes e a discussão é sobre 

cobrança decorrente deste, claramente que são legítimos os autores. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente 

litisconsorcial RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

2533-82.2007.8.11.0040 – Código 39675 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, protocolizada em 11.06.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 119.610,22, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, 

mas não foi remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a 

rescisão do contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência 

seriam pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento 

do valor pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos 

autos. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 170 de 527



termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após os autores terem atuado 

ativamente na defesa dos interesses do seu cliente, nos processos 

juntados aos autos, fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração 

pelo trabalho desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, 

nos artigos 1º, II e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a 

realização do trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, 

possui o requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos 

termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 
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Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente litisconsorcial em 

partes iguais, em respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. 

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por 

cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a 

Rodrigo Mischiatti. CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que 

deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente 

litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005559-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005559-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776 – 6ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, protocolizada em 18.06.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 139.870,47. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o 

banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu 

centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados 

em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer 

motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem 

qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando 

apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados 

se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre 

que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não 

têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou 

a presente demanda requerendo a condenação da instituição ao 

pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas 

ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. 

Devidamente citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese 

que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem como 

defende que o contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, 

que se daria quando implementadas as condições, mas não foram 

implementadas, não devendo, portanto, qualquer valor a título de 

honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O Autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando 

os pedidos iniciais. Impugnação à Contestação do Assistente 

Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando os 

pedidos iniciais. A parte autora apresenta Impugnação ao Pedido de 

Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que 

em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

e considerando que a questão não envolve maior dilação probatória tendo 

em vista que as alegações não permeiam questões de fato, e sim de 

direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Ressalte-se ainda que em processos semelhantes, que tramitam perante 

este juízo não foi requerida a produção de outras provas, sendo as 

existentes nos autos suficientes. Inicialmente, relativo à assistência 

litisconsorcial, importante relembrar que o procedimento de impugnação à 

assistência foi revogado, pois, não é mais autuado em apenso aos autos 

principais, entendimento do artigo 120 do Código de Processo Civil, a 

saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente 

interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão 

do processo. Como observado, pelas novas regras, a impugnação à 
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assistência litisconsorcial é decidida nos próprios autos principais, 

inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que 

inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de 

Jus t i ça  a t ravés  do  Agravo  de  Ins t rumento  de  n . 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de contrato 

entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente deste, 

claramente que são legítimos os autores. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776 – 6ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, protocolizada em 18.06.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 139.870,47, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, 

mas não foi remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a 

rescisão do contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência 

seriam pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento 

do valor pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos 

autos. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 
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advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre 

o advogado do autor e do assistente litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004651-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004651-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 
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indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

3667-11.2007.8.11.0040 – Código 48402 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste, protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 15.624,21. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 

2013 o banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque 

decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios 

situados em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem 

qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, 

sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, 

informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão 

remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para 

tanto”. Ocorre que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos 

escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, 

pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da 

instituição ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho 

realizado nas ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com 

documentos. Devidamente citado, o banco apresenta defesa defendendo 

em síntese que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem 

como defende que o contrato estipula a forma exata como seria a 

remuneração, que se daria quando implementadas as condições, mas não 

foram implementadas, não devendo, portanto, qualquer valor a título de 

honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O Autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando 

os pedidos iniciais. Impugnação à Contestação do Assistente 

Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando os 

pedidos iniciais. A parte autora apresenta Impugnação ao Pedido de 

Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que 

em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

e considerando que a questão não envolve maior dilação probatória tendo 

em vista que as alegações não permeiam questões de fato, e sim de 

direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Ressalte-se ainda que em processos semelhantes, que tramitam perante 

este juízo não foi requerida a produção de outras provas, sendo as 

existentes nos autos suficientes. Inicialmente, relativo à assistência 

litisconsorcial, importante relembrar que o procedimento de impugnação à 

assistência foi revogado, pois, não é mais autuado em apenso aos autos 

principais, entendimento do artigo 120 do Código de Processo Civil, a 

saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente 

interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão 

do processo. Como observado, pelas novas regras, a impugnação à 

assistência litisconsorcial é decidida nos próprios autos principais, 

inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que 

inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de 

Jus t i ça  a t ravés  do  Agravo  de  Ins t rumento  de  n . 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). No que tange à 

alegação de prescrição, tenho que não restou caracterizada, uma vez que 

a prescrição incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 206, 

parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 

5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, 

procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, 

contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento 

de honorários de advogado, contando o início do prazo da data da 

renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013 – ID. 12096788) e não da 

data da pactuação. Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A 

contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da 

Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (08/03/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria 08/03/2018. Portanto, 

considerando que a ação foi proposta em 27.02.2018, não há falar em 

prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que há 

a demonstração de contrato entre as partes e a discussão é sobre 

cobrança decorrente deste, claramente que são legítimos os autores. 
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Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente 

litisconsorcial RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

3667-11.2007.8.11.0040 – Código 48402 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste, protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 15.624,21, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada aos autos. Destaco que a teor dos 

artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou resilição 

unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula vigésima 

primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a 

denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado. É 

incontroverso nos autos que a parte autora laborou em favor do banco 

réu, no processo e só não concluiu porque teve o seu mandato revogado, 

é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a 

aferição. Primeiramente, no rigorismo, pudesse ser tida como inepta a 

inicial, ou ausente pressuposto de constituição válida e regular do 

processo, pois, não foi pretendido o arbitramento dos honorários, mas sim 

a condenação neste, vejo que é possível admitir o feito como de 

arbitramento, sendo apenas sugerido o percentual, porque este era de 

fato a pretensão do autor. De igual modo, como já pronunciado, não há de 

se aventar a carência de ação, vez que o advogado possui total interesse 

em receber os honorários que lhe são devidos pelos serviços prestados. 

Aliás, o c. STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de 

serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o 

direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. 

Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do 

término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços 

prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto 

da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos 

honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação 

de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu 

patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de 

arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até 

então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 

3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 

12/06/2006) “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO 

DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua 

apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao 

advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar 

ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários 

proporcionalmente à sua atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado remuneração mediante o recebimento de honorários de 

sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. Sobre o assunto: 

“Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de 

prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento 

de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. 

Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do 

advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo 

cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de 

levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o 

processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos 

serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” 

(STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO 

ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA 

ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM 

CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E 

OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ 

DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 
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aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre 

o advogado do autor e do assistente litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004207-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004207-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

5337-95.2008.8.11.0037 – Código 58117 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste, protocolizada em 14.08.2008, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 46.256,49. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 

2013 o banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque 

decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios 

situados em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem 

qualquer motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, 

sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, 

informando apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão 

remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para 

tanto”. Ocorre que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos 

escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, 

pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da 

instituição ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho 

realizado nas ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com 

documentos. Devidamente citado, o banco apresenta defesa defendendo 

em síntese que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem 

como defende que o contrato estipula a forma exata como seria a 

remuneração, que se daria quando implementadas as condições, mas não 

foram implementadas, não devendo, portanto, qualquer valor a título de 

honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O Autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando 

os pedidos iniciais. Impugnação à Contestação do Assistente 

Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando os 
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pedidos iniciais. A parte autora apresenta Impugnação ao Pedido de 

Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que 

em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

e considerando que a questão não envolve maior dilação probatória tendo 

em vista que as alegações não permeiam questões de fato, e sim de 

direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Ressalte-se ainda que em processos semelhantes, que tramitam perante 

este juízo não foi requerida a produção de outras provas, sendo as 

existentes nos autos suficientes. Inicialmente, relativo à assistência 

litisconsorcial, importante relembrar que o procedimento de impugnação à 

assistência foi revogado, pois, não é mais autuado em apenso aos autos 

principais, entendimento do artigo 120 do Código de Processo Civil, a 

saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente 

interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão 

do processo. Como observado, pelas novas regras, a impugnação à 

assistência litisconsorcial é decidida nos próprios autos principais, 

inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que 

inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de 

Jus t i ça  a t ravés  do  Agravo  de  Ins t rumento  de  n . 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). No que tange à 

alegação de prescrição, tenho que não restou caracterizada, uma vez que 

a prescrição incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 206, 

parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 

5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, 

procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, 

contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento 

de honorários de advogado, contando o início do prazo da data da 

renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013) e não da data da 

pactuação. Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A 

contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da 

Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (08/03/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria 08/03/2018. Portanto, 

considerando que a ação foi proposta em 22.02.2018, não há falar em 

prescrição. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que há 

a demonstração de contrato entre as partes e a discussão é sobre 

cobrança decorrente deste, claramente que são legítimos os autores. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente 

litisconsorcial RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

5337-95.2008.8.11.0037 – Código 58117 – 2ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste, protocolizada em 14.08.2008, tendo como valor da 

causa a quantia de R$ 46.256,49, fazendo deslocamentos e 

acompanhamentos, mas não foi remunerado. Da contestação se extrai 

que o contrato previa a rescisão do contrato, bem como previa que os 

honorários de sucumbência seriam pagos quando implementada a 

condição, qual seja, o recebimento do valor pela parte credora. Pois bem, 

é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme 

afirmação de ambos, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada aos autos. Destaco que a teor dos 

artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a denúncia ou resilição 

unilateral quando expressamente prevista, como na cláusula vigésima 

primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem como é possível a 

denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado. É 
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incontroverso nos autos que a parte autora laborou em favor do banco 

réu, no processo e só não concluiu porque teve o seu mandato revogado, 

é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a 

aferição. Primeiramente, no rigorismo, pudesse ser tida como inepta a 

inicial, ou ausente pressuposto de constituição válida e regular do 

processo, pois, não foi pretendido o arbitramento dos honorários, mas sim 

a condenação neste, vejo que é possível admitir o feito como de 

arbitramento, sendo apenas sugerido o percentual, porque este era de 

fato a pretensão do autor. De igual modo, como já pronunciado, não há de 

se aventar a carência de ação, vez que o advogado possui total interesse 

em receber os honorários que lhe são devidos pelos serviços prestados. 

Aliás, o c. STJ entende que o rompimento do contrato de prestação de 

serviços advocatícios antes do término da ação garante ao advogado o 

direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o 

momento da ruptura, nesses termos: “Honorários de advogado. 

Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do 

término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços 

prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto 

da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos 

honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação 

de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu 

patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de 

arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até 

então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 

3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 

12/06/2006) “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO 

DO MANDATO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua 

apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao 

advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar 

ação de arbitramento, contra seu cliente, para receber honorários 

proporcionalmente à sua atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, 

Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado remuneração mediante o recebimento de honorários de 

sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. Sobre o assunto: 

“Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de 

prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento 

de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. 

Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do 

advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo 

cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de 

levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o 

processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos 

serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido.” 

(STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO 

ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA 

ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM 

CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E 

OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ 

DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 
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911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre 

o advogado do autor e do assistente litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001590-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001590-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 391/2007 

– Código 394803 – 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 

protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 

54.602,94. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o banco não 

repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu centralizar os 

processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, 

sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer motivo justificável, 

notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de 

pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que 

“eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que, 

aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Impugnação à 

Contestação do Assistente Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de 

defesa, reiterando os pedidos iniciais. A parte autora apresenta 

Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 
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suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e considerando que a questão não 

envolve maior dilação probatória tendo em vista que as alegações não 

permeiam questões de fato, e sim de direito, julgo antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Ressalte-se ainda que em processos 

semelhantes, que tramitam perante este juízo não foi requerida a produção 

de outras provas, sendo as existentes nos autos suficientes. Inicialmente, 

relativo à assistência litisconsorcial, importante relembrar que o 

procedimento de impugnação à assistência foi revogado, pois, não é mais 

autuado em apenso aos autos principais, entendimento do artigo 120 do 

Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se 

for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que 

falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o 

incidente, sem suspensão do processo. Como observado, pelas novas 

regras, a impugnação à assistência litisconsorcial é decidida nos próprios 

autos principais, inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de 

instrumento, que inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo 

E. Tribunal de Justiça através do Agravo de Instrumento de n. 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de contrato 

entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente deste, 

claramente que são legítimos os autores. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 391/2007 – 

Código 394803 – 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, 

protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 

54.602,94, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, mas não foi 

remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a rescisão do 

contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência seriam 

pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento do valor 

pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de Prestação 

de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do referido 

instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos autos. 

Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 
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ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, que deverão ser rateados entre 

o advogado do autor e do assistente litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 

trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central 

de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033988-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033988-93.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

9713-93.2008.811.0015 – Código 102730 – 3ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop, protocolizada em 07.11.2008, tendo como valor da causa a quantia 

de R$ 343.145,79. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o banco 

não repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu centralizar 

os processos da Federação em poucos escritórios situados em São 

Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer motivo 

justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que, 

aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Impugnação à 

Contestação do Assistente Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de 

defesa, reiterando os pedidos iniciais. A parte autora apresenta 

Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e considerando que a questão não 

envolve maior dilação probatória tendo em vista que as alegações não 

permeiam questões de fato, e sim de direito, julgo antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. Ressalte-se ainda que em processos 

semelhantes, que tramitam perante este juízo não foi requerida a produção 

de outras provas, sendo as existentes nos autos suficientes. Inicialmente, 

relativo à assistência litisconsorcial, importante relembrar que o 

procedimento de impugnação à assistência foi revogado, pois, não é mais 

autuado em apenso aos autos principais, entendimento do artigo 120 do 

Código de Processo Civil, a saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se 

for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que 

falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o 

incidente, sem suspensão do processo. Como observado, pelas novas 

regras, a impugnação à assistência litisconsorcial é decidida nos próprios 

autos principais, inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de 

instrumento, que inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo 

E. Tribunal de Justiça através do Agravo de Instrumento de n. 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de contrato 

entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente deste, 

claramente que são legítimos os autores. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

9713-93.2008.811.0015 – Código 102730 – 3ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop, protocolizada em 07.11.2008, tendo como valor da causa a quantia 

de R$ 343.145,79, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, mas não 

foi remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a rescisão 

do contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência seriam 

pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento do valor 

pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica existente 

entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de Prestação 

de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do referido 

instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos autos. 

Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 
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advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em consonância com os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração 

o contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, que 

deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente 

litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033636-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033636-38.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente 

qualificado nos autos, alegando em síntese ter firmado contrato de 

prestação de serviços advocatícios com o banco réu por tempo 

indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 

1565-60.2007.811.0015 – Código 33333 – 4ª Vara Cível da Comarca de 

Diamantino, protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 25.087,38. Contudo, afirma que do ano de 2010 até 2013 o 

banco não repassou mais nenhum processo à autora, porque decidiu 

centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados 

em São Paulo, sendo que em Março 2013 o banco réu, sem qualquer 

motivo justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem 

qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando 

apenas que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados 

se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre 

que, aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não 

têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou 

a presente demanda requerendo a condenação da instituição ao 

pagamento dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas 

ações ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. 

Devidamente citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese 

que o contrato previa a resilição por parte da contratante, bem como 

defende que o contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, 

que se daria quando implementadas as condições, mas não foram 

implementadas, não devendo, portanto, qualquer valor a título de 

honorários, requerendo assim a improcedência dos pedidos. O Autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando 

os pedidos iniciais. Impugnação à Contestação do Assistente 

Litisconsorcial, rebatendo os argumentos de defesa, reiterando os 

pedidos iniciais. A parte autora apresenta Impugnação ao Pedido de 

Assistência Litisconsorcial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que 

em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

e considerando que a questão não envolve maior dilação probatória tendo 

em vista que as alegações não permeiam questões de fato, e sim de 
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direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Ressalte-se ainda que em processos semelhantes, que tramitam perante 

este juízo não foi requerida a produção de outras provas, sendo as 

existentes nos autos suficientes. Inicialmente, relativo à assistência 

litisconsorcial, importante relembrar que o procedimento de impugnação à 

assistência foi revogado, pois, não é mais autuado em apenso aos autos 

principais, entendimento do artigo 120 do Código de Processo Civil, a 

saber: “Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente 

interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão 

do processo. Como observado, pelas novas regras, a impugnação à 

assistência litisconsorcial é decidida nos próprios autos principais, 

inclusive, com possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que 

inclusive em caso muito semelhante, já foi decidido pelo E. Tribunal de 

Jus t i ça  a t ravés  do  Agravo  de  Ins t rumento  de  n . 

1013472-78.2017.8.11.0000 que há interesse dos requerentes 

intervenientes Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia, e devem, portanto, participar da demanda na qualidade de 

Assistente Litisconsorcial. Portanto, considerando que a relação jurídica 

no caso em tela é idêntica ao do caso supra, e tendo o termo de cisão 

estabelecido a divisão dos honorários relacionados a processos 

envolvendo o Banco do Brasil, recebo e DEFIRO o pedido dos terceiros 

interessados Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual 

de Advocacia para ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. 

Devendo ser procedidas as devidas anotações nos autos. A ementa: 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE 

LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 119 E 124 DO NCPC – 

INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 124 do 

CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o 

interessado detenha relação jurídica material com o adversário do 

assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de 

integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado 

ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de 

serviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o 

interesse jurídico na demanda, evidenciado pelo contrato firmado. (Agravo 

de Instrumento 1013472-78.2017.8.11.0000 – Rel. Carlos Alberto Alves da 

Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado – TJ/MT). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade ativa, considerando que há a demonstração de contrato 

entre as partes e a discussão é sobre cobrança decorrente deste, 

claramente que são legítimos os autores. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por FAEDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e atuando como assistente litisconsorcial 

RODRIGO MISCHIAITI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual argumenta o requerente que foi pactuado 

contrato de adesão para prestar serviços advocatícios, porém, o banco 

réu transferiu os processos para outras competências e não repassou 

mais nenhum ao autor, que tempos teve o contrato rescindido 

unilateralmente, sem qualquer motivo justificável, sendo apenas informado 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”, mas nada foi 

pago. Informa ainda que atuou com diligência no processo 

1565-60.2007.811.0015 – Código 33333 – 4ª Vara Cível da Comarca de 

Diamantino, protocolizada em 18.07.2007, tendo como valor da causa a 

quantia de R$ 25.087,38, fazendo deslocamentos e acompanhamentos, 

mas não foi remunerado. Da contestação se extrai que o contrato previa a 

rescisão do contrato, bem como previa que os honorários de sucumbência 

seriam pagos quando implementada a condição, qual seja, o recebimento 

do valor pela parte credora. Pois bem, é incontroversa a relação jurídica 

existente entre as partes, conforme afirmação de ambos, do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada aos 

autos. Destaco que a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil é cabível a 

denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, como na 

cláusula vigésima primeira do contrato, ou implicitamente admitida, bem 

como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por 

tempo indeterminado. É incontroverso nos autos que a parte autora 

laborou em favor do banco réu, no processo e só não concluiu porque 

teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários 

advocatícios, sendo necessária a aferição. Primeiramente, no rigorismo, 

pudesse ser tida como inepta a inicial, ou ausente pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, pois, não foi pretendido o 

arbitramento dos honorários, mas sim a condenação neste, vejo que é 

possível admitir o feito como de arbitramento, sendo apenas sugerido o 

percentual, porque este era de fato a pretensão do autor. De igual modo, 

como já pronunciado, não há de se aventar a carência de ação, vez que o 

advogado possui total interesse em receber os honorários que lhe são 

devidos pelos serviços prestados. Aliás, o c. STJ entende que o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do 

término da ação garante ao advogado o direito ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, nesses 

termos: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato 

de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 782.873/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito, J. 06/04/2006, DJ 12/06/2006) “RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE RISCO. 

CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba 

de sucumbência (contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu 

mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, 

contra seu cliente, para receber honorários proporcionalmente à sua 

atuação.” (STJ – REsp 911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, J. 18/10/2007, DJ 31/10/2007) Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre a parte e o seu advogado remuneração 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo 

cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, 

frustrando a justa expectativa do profissional, permite à possibilidade de 

ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 

Sobre o assunto: “Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 

contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o 

direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ - REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 

06/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 

482) “RECURSO ESPECIAL Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY 

FERREIRA ANGELO E OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO 

(EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ 

E OUTRO (S) RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : 

ANDRÉ DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO 

GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 
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ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento.” (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). No caso 

dos autos, repisa-se que o contrato foi rescindido de forma UNILATERAL 

pelo réu, sem justa causa, mesmo após o autor ter atuado ativamente na 

defesa dos interesses do seu cliente, nos processos juntados aos autos, 

fazendo, portanto, jus a sua respectiva remuneração pelo trabalho 

desenvolvido, direito protegidos pela Constituição Federal, nos artigos 1º, II 

e 7º. Assim, uma vez comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

requerente o direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do 

art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência”. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (destaquei) Nos termos disposto no art. 14 do Código 

de Ética da Advocacia, que prevê: “A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. 

Ora, o autor conduziu o feito desde 2008 até a rescisão unilateral do 

contrato ocorrida em 08.03.2013, sendo, extremamente, injusto ao 

profissional o desligamento desarrazoado da demanda quando estava 

prestes a concluir a fase processual para auferir os honorários 

contratados, na sua totalidade. Dessa forma, não se pode negar ao autor 

o pagamento dos honorários, haja vista que o rompimento do contrato foi 

efetuado unilateralmente pela instituição requerida e sem justa causa, sob 

pena de ferir os princípios da função social do contrato (art. 421, do CC), 

da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito 

(art. 884, do CC). Sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.CONTRATO DE RISCO. CONDIÇÃO NÃO 

IMPLEMENTADA.REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. 

POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência 

(contrato de risco), é lícito ao advogado que tem seu mandato revogado 

antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento, contra seu cliente, 

para receber honorários proporcionalmente à sua atuação.” (STJ, REsp 

911.441/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 18.10.2007) 

negritei. No mesmo sentido é o pronunciamento do e. Tribunal 

Mato-grossense: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À 

PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de 

ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar 

o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do 

contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão 

contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da 

sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do 

contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida 

pela atividade profissional desenvolvida.” (TJMT – RAC nº 21093/2009, 6ª 

Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19/08/2009) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS 

PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR FIXADO 

CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da 

boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o 

apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários ao apelado, haja 

vista que o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente por 

aquele, sem justa causa. Comprovadas a contratação e a realização do 

trabalho, com efetivo benefício econômico para o cliente, possui o 

advogado o direito a receber os honorários advocatícios, que devem ser 

fixados em proporção aos serviços prestados, consoante apreciação 

equitativa do caso, em virtude da rescisão unilateral do contrato antes do 

término da ação.” (TJMT – Apelação n. 29679/2011 – Relator: EXMO. SR. 

DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 08.08.2012). Ademais, o banco réu 

poderá, para se garantir e não ser prejudicado mais tarde, comunicar nos 

autos a sua condenação, para que o juiz leve em consideração os 

honorários advocatícios na remuneração do próximo advogado que atuar 

no feito. Dessa feita, considerando a atuação do profissional no feito, as 

peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento 

em que foi rompido o contrato, hei por bem fixar, de forma equitativa, o 

valor dos honorários conforme preceitua as alíneas do art. 85, § 2º, do 

CPC e de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, atentando-se para o grau de 

zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o 

tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo como adequado o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em consonância com os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, levando, ainda, em consideração o 

contrato de prestador de serviço celebrado entre as partes e os valores 

das Ações manejadas por este. O valor acima fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ainda ser rateado o valor entre o autor e o assistente em partes iguais, em 

respeito ao Termo de Cisão entabulado entre os autores. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda 

Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. 

CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, que 

deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente 

litisconsorcial. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005652-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (REU)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora 

acerca do inteiro teor da decisão ID nº 9436025: "Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Maria Eliane Dorileo Cardoso, 

aduzindo contradição na decisão que indeferiu o pedido de liminar de 

despejo, em razão de o contrato possuir garantia, mas assevera que a 

fiadora é única sócia da empresa locatária, havendo confusão patrimonial, 

e por isso a garantia é inidônea. Requer o acolhimento para que seja 

reanalisado o pedido e deferido a liminar de despejo (ID 5529270). É o 

necessário. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos I e II do NCPC). Assim, 

analisando a decisão combatida não vislumbro tais vícios apontados, 

primeiro porque a embargante sequer levantou a questão da inidoneidade 

da fiança na inicial, e segundo que ela própria aceitou a embargada 

Flaviany como fiadora e garantidora da obrigação do contrato de locação, 

portanto, não há falar em contradição. Ademais, vê-se que as 

embargadas, na contestação, levantam questões atinentes aos valores 

cobrados e que supostamente não foram pactuados, os quais dependem 

de análise exauriente de mérito, até porque o pedido do despejo seria o 

inadimplemento, os quais afirmam que realizaram a purgação da mora. 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de ID 

5529270. No mais, 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 cinco 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."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002241-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO DA SILVA ROSA (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))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 16 de junho de 2020 às 09:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042002-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIF DA SILVA TOLENTINO (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))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 16 de junho de 2020 às 10:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015752-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (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))

 

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: 1038919-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 

Judicial, designou o dia 16 de junho de 2020 às 09:30h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, 

bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim 

Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias), telefones 3025-3060 e 99223 7073, 

razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a 

parte autora será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032522-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Traumatologista - Perito 
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Judicial, designou o dia 19 de maio de 2020, às 14:00h, 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 o 

não comparecimento da parte autora 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, pois conforme dispõe a Resolução nº 

313 do CNJ, de 19 de março de 2020, acerca da suspensão dos prazos 

processuais até a data de 30 de abril de 2020, em razão da prevenção do 

contágio pelo Coronavírus - Covid-19, fica assim a 10ª Vara Cível de 

Cuiabá impossibilitada, devido ao teletrabalho, de enviar a carta de 

intimação em tempo hábil.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044255-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 09 de junho de 2020, às 14:15h, 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: 1029782-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA JACINTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

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 10:00h, 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0005469-33.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

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”.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016547-29.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURAZZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que entender de 

direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do montante 

devido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003412-18.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ALEXANDRE DE MENEZES FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da decisão de ID. 26220743, ante o decurso do prazo para a 

parte executada indicar bens passíveis de penhora, procedo à 

INTIMAÇÃO do exequente para dar prosseguimento no feito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016047-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES OAB - SP140926 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. (Raul Santos 

Nascimento - Técnico Judiciário - Assinatura por ordem do(a) MM(ª) 

Juiz(a) de Direito).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016047-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES OAB - SP140926 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060047-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAHALO COZINHA CRIATIVA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1060047-50.2019 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como balanço financeiro assinado por 

profissional qualificado, IRPJ, etc.., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, na mesma oportunidade comprovar o bloqueio de valores em 

sua conta, bem como regularizar a representação processual, vez que a 

procuração de id. 27442158, não foi assinada pela sócia administradora, 

conforme cláusula sexta do contrato social de id. 27442156, tudo no prazo 

de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1051440-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1051440-48.2019 Visto. Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, defiro 

o pedido da parte autora de parcelamento do pagamento das custas 

judiciais e taxa em até 6 (seis) parcelas (id. 25889023, pág. 09), 

recolhidas mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do 

pagamento no processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 290, do NCPC. Comunique-se o Departamento de Controle e 

Arrecadação para o devido cadastramento, nos termos determinado 

acima. Após, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado ou não o primeiro 

pagamento, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015080-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

EUCLIDES FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT9221/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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Analisando o processo, vê-se 

que na impugnação a parte autora pleiteia a procedência da demanda para 

que seja anulado o suposto débito junto a ré, todavia, há de se registrar 

que o pedido principal ainda não foi formulado, e o prazo deste também 

não decorreu, já que a tutela cautelar não foi integralmente efetivada, em 

razão da ré não ter apresentado as contas que deram origem a 

negativação, conforme determinado na decisão de Id. 20336320. 

Considerando que o interesse da parte autora não se limita na exibição de 

documento, intime-se ela para apresentar a ação principal nestes autos 

(art. 308, CPC), no prazo de trinta dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027698-60.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao conteúdo da 

carta precatória devolvida de ID. 31310620, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009138-65.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BRITO (EXEQUENTE)

VANDINA DA SILVA BRITO (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:

EDSON JOSE MENEZES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LEAO MENEZES OAB - MT23229 (ADVOGADO(A))

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0009138-65.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE RODRIGUES BRITO, VANDINA DA SILVA BRITO EXECUTADO: 

EDSON JOSE MENEZES Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

por 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). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001572-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA JOAQUIMA DA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1001572-38.2018 Vistos. Converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora para se manifestar sobre 

documento de ids. 23085405 e 23085406, no prazo de 15 (quinze) dias, 

(art. 437, § 1º, NCPC). Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016810-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANNE FABRICIA ARRUDA E SILVA AMORIM (REQUERIDO)

ORLANDO CHAVARELLI NETO (REQUERIDO)

TALITA SABOIA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado 

em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031268-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CELIA OLIVERA BRITTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031268-85.2019 Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vilma Celia Oliveira 

Britto em desfavor de Banco BMG S/A, afirmando que o requerido 

descontou parcelas de empréstimo de sua folha de pagamento, entretanto, 

assevera que não se recorda de ter firmado qualquer contrato com o 

mesmo. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

determinado ao réu a se abster de efetuar desconto em sua folha de 

pagamento, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão 

da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que a autora sequer tem certeza se contratou ou não os serviços do 

réu. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que os descontos 

estão sendo realizados desde 2014. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos discutidos no processo. Designo o dia 08.08.2020, às 

12hs:30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

[1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018456-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 Revisão de Fatura de Consumo c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Milton Soares da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobranças a partir de setembro de 2018, em valores que não condizem 

com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para que 

seja determinado a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços, e 

reinstalar o relógio medidor. No mérito, pleiteia a procedência da demanda 

com a confirmação da liminar, e que sejam revisadas e readequadas as 

faturas posteriores ao mês de setembro de 2018, ao consumo médio dos 

doze meses anteriores à ele; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por dano moral, no valor de vinte salários mínimos, além das 
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verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 19762425 consta decisão 

deferindo o pedido urgente da parte autora. A parte ré apresenta 

contestação (Id. 20350055), aduzindo regularidade nas cobranças, 

conforme leitura realizada, e a do mês 04/2019 foi pela média; 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. 22887970), 

ambas se manifestaram (Ids. 25188099 e 25395299). 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 

a partir de setembro/2018, nas quantias de R$ 544,86, R$ 484,45, R$ 

275,39, etc., vez que não condiz com sua realidade, ao argumento de que 

sua média de consumo é de R$ 108,48, R$ 146,07, etc., o que 

corresponde a 167 kWh, e a ré está cobrando 350 kWh a 667 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 a prova 

oral, o que nada iria contribuir para o deslinde do feito. Importante ressaltar 

que se verifica pelo documento de Id. 19760610 que a ré, em 2018, emitiu 

faturas nos valores de R$ 108,48, R$ 54,26, R$ 146,07, etc., mas a partir 

de setembro/2018 passou efetuar cobranças nas quantias de R$ 544,86, 

R$ 484,45, R$ 385,22, R$ 275,39, etc., 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 

167Wh[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 

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 

confirmar a decisão de Id. 19762425, e determinar a ré revisar e 

readequar as faturas posteriores ao mês de setembro de 2018, ao 

consumo médio de 167kWh ao mês, que corresponde a oito meses 

anteriores ao mês contestado, suficiente para aferir o consumo médio da 

parte autora. Autorizo o levantamento pela parte ré dos valores 

depositados pela parte autora, o qual deverá ser compensado/abatido no 

débito. 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] Oito meses anteriores a contestação do débito (Id. 20350056).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037073-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maycon Petterson Almeida de Oliveira ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Energisa Mato Grosso S.A, ambos devidamente qualificados, alegando 

que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, no valor de R$ 471,86, por suposta dívida junto à ré, 

sobre unidade consumidora instalada em endereço que desconhece, não 

possuindo qualquer relação contratual com a mesma. Requer a 

procedência da demanda para que seja declarada a inexistência de todos 

os débitos registrados em nome da parte requerente junto à parte 

requerida, especialmente no tocante à dívida no valor R$ 471,86, 

consequentemente que seu nome seja excluído dos órgãos de proteção 

ao crédito; que a ré seja condenada a indenizar o autor os danos morais 

sofridos, no valor R$ 10.000,00 (dez mil), além do pagamento das custas e 

honorários advocatícios. A ré apresenta contestação (Id. 13374779), 

questionado o extrato de negativação apresentado pela autora; impugna o 

valor da causa e a gratuidade da justiça concedida à parte autora; que no 

processo de n. 8043071-03.2018.811.0001 a parte autora foi condenada 

ao pagamento da custas processuais, e não comprovou o pagamento 

antes do ajuizamento desta demanda. No mérito, alega que existe vínculo 

contratual entre as partes, vez que o autor é titular da UC 2114750, 

localizada no bairro Praeiro, nesta Capital, e a existência de débitos em 

aberto enseja a negativação do nome do autor nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, já que se trata de exercício regular do 

direito. Que não praticou qualquer ilícito, consequentemente não há dever 

de indenizar e o autor possui outras restrições. Requer a improcedência 

do pedido. Formula pedido contraposto. O autor, mesmo intimado, deixou 

de apresentar impugnação (Id. 23754943). Intimadas as partes a 

especificarem as provas (Id. 29076374), apenas a ré se manifestou (Id. 

29881790). É o relatório. Decido. Em razão do desinteresse das partes na 
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produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, em que 

pese o questionamento da ré acerca do extrato de negativação 

apresentado pela parte autora, ela não nega a inclusão, tanto que defende 

que atuou em exercício regular do direito. Por ordem desse juízo, a autora 

corrigiu o valor da causa, conforme petição colacionada no arquivo de Id. 

16696756. Quanto ao pedido do réu de revogação da gratuidade da justiça 

concedida à parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte impugnante 

demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da 

gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do 

processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. 

Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, e o 

fato dela ter constituído advogado particular, não a impede a concessão 

da benesse, segundo dispõe o art. 99, §4º, do CPC, por isso, ela deve ser 

mantida. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E 

LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM 

CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA 

AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, 

QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 

373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a 

benesse legal deferida à embargante”. [...]. (TJMT, N.U 

0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Negritei. 

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita a parte autora. No mais, a ré não apresentou qualquer 

documento/cópia da sentença, etc., comprovando que o autor, no 

processo de n. 8043071-03.2018.811.0001, foi condenado ao pagamento 

das custas processuais, etc., até porque, em consulta, só é 

disponibilizado o andamento. Pois bem. O autor pugna pelo 

reconhecimento da inexistência de débito e a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação de 

seu nome referente a contrato o qual não reconhece. O caso deve ser 

analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Consta-se da consulta de Id. 16187383 a anotação de 

pendência financeira em nome da autora em relação à ré, no valor de R$ 

471,86, o que demonstra a inclusão do nome da requerente nos cadastros 

de proteção ao crédito. Não obstante as alegações trazidas na peça 

contestatória verifica-se que a ré não comprovou que houve a efetiva 

celebração do contrato com o autor, ou seja, que ele realmente residia no 

bairro Praeiro, nesta Capital, onde consta instalada a unidade consumidora 

n. 2114750, ou que havia solicitado a instalação pata tal, já que não 

produziu provas nesse sentido, ônus que lhe competia. O fato da ré não 

tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das 

pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para 

caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua 

desídia não pode ser suportado pelo autor. Incumbia à ré exigir e checar 

previamente todos os documentos e informações prestadas pelo 

contratante/solicitante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na 

contratação de seus serviços. Nas ações declaratórias negativas, em que 

o autor alega a inexistência da relação jurídica (ausência de contratação e 

de dívida), cabe a ré à prova da realização do negócio que deu ensejo à 

dívida (inc. II, do art. 373, do NCPC), todavia, ela não se desincumbiu de 

seu ônus probatório. Acerca do fato negativo, já se pronunciou o STJ: 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009). E mais, mesmo em 

caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer 

do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma 

responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as concessionarias 

que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos 

dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade. No 

mais, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a simples 

inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito. Assim, em se tratando 

de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”, que no 

caso é verificada no arquivo de Id. 16187383. Nesse sentido é o 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “DECLARATÓRIA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Banco réu que não produz qualquer 

prova acerca da existência de eventual contrato celebrado com o autor. 

Dano moral. Existência. Quantificação mantida. Recursos não providos”. 

(TJ-SP - APL: 10069456820148260010 SP 1006945-68.2014.8.26.0010, 

Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 17/09/2015, 22ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2015). “APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A inscrição indevida do 

nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à 

indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por danos 

morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJ-MG - AC: 10180130021371001 

MG , Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/07/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015). Deve-se 

observar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima 

das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e 

imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a 

situação vivenciada pela parte autora, a toda evidência, ultrapassa os 

meros transtornos ou dissabores diários, a negativação indevida do nome 

de pessoa que nada deve, gera dificuldades e inviabiliza qualquer negócio 

na vida do consumidor, impedindo-o de realizar compras a crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao 

ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, 

conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda 

vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou 

atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização 

por dano moral ao consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da 

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – 

Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação 

cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de 

inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra 

agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que 

houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor 

negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que 

praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se 

consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral)”. (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.). O quantum indenizatório, neste 

caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
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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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Convém registrar que o entendimento jurisprudencial é que não cabe 

indenização por dano moral quando há anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, se existir negativação legítima preexistente, pois o 

bem tutelado, a inscrição indevida, fica prejudicado pelas negativações 

anteriores, sendo garantido apenas o direito ao pedido de cancelamento 

da negativação. Confira-se a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Ocorre que a anotação alegada pela ré é posterior e não 

anterior, ou seja, ao tempo da inscrição realizada pela requerida, não 

havia qualquer restrição em nome do autor, assim, é devida a indenização. 

Com relação ao pedido contraposto do réu, tal instrumento descabe neste 

feito, seja pelo novo advento do CPC, seja porque é possível nos juizados 

especiais. Ao que parece pretendia reconvir, entretanto, não o fez com os 

requisitos corretos (valor da causa, recolhimento das custas, etc.), pelo 

que deixo de apreciá-lo. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na exordial por Maycon Petterson Almeida de Oliveira 

em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, para declarar a inexistência 

de todos os débitos registrados em nome da parte requerente junto à parte 

requerida, sobre a unidade consumidora n. 2114750, especialmente no 

tocante à dívida no valor R$ 471,86. Determino a exclusão do nome parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange aos débitos 

questionados neste feito, assim, oficie-se. Condeno a ré a indenizar os 

danos morais causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ, Id. 16187383). Condeno a parte ré ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. 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: 1021052-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-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))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Celso da silva Lopes ajuíza Ação Revisional de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos 

devidamente qualificados, alegando ser usuário dos serviços prestados 

pela ré, e que foi surpreendido com cobrança emitida pela mesma, no valor 

de R$ 7.803,89, com vencimento em 30/07/2018, referente a suposto 

consumo recuperado, do qual discorda. Narra que não foi lhe 

oportunizado o acompanhamento da inspeção, na qual foi constatada uma 

suposta irregularidade. 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 e incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, acerca do débito discutido. No mérito, pugna pela 

procedência da ação com a confirmação da liminar, e que seja declarada a 

inexistência do débito da fatura supracitada, e que seja realizada a 

revisão da fatura referente ao mês de julho de 2018, na média dos últimos 

doze meses antecedentes ao aumento abrupto; que a requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia R$ 

17.600,00, além das custas e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 

14185624 consta decisão deferindo o pedido de tutela de urgência da 

parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 15794220), 

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. 17956998. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 23455778), ambas 

se manifestaram (Ids. 24742107 e 24815803). 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. 14156523, 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. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve 

ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no 

ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. [...] § 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.” (Negritei). Muito 

embora a ré defenda a regularidade da cobrança perpetrada, inexiste nos 

autos prova material que efetivamente demonstre irregularidade que 

pudesse estar interferindo no correto registro do efetivo consumo de 

energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência 

do alegado ilícito. Tendo a parte autora negado a existência de 

irregularidade no seu relógio medidor, torna-se necessária a existência de 

prova cabal para responsabilizá-lo pelas diferenças apuradas, sendo 

certo que a mencionada irregularidade deveria restar comprovada pela ré, 

para que não existam dúvidas a seu respeito, inclusive com observância 

da ampla defesa e do contraditório, e apesar de a ré afirmar que o autor 

acompanhou a vistoria, mas se negou a assinar o TOI, ela deveria ter 

comprovado o cumprimento do §3º do art. 129 da Resolução 414/10, ou 

seja, que encaminhou o TOI para o consumidor, em até 15 (quinze) dias, 

por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. O 

ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser 

declarado inexigível o excesso do valor cobrado nas faturas, já que não 

comprovada a existência da irregularidade apontada. 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 
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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 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. 

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 Celso da silva Lopes em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para confirmar a liminar deferida 

no arquivo de Id. 14185624 e declarar inexistente o débito no valor de R$ 

7.803,89, com vencimento em 30/07/2018, sobre suposta recuperação de 

consumo, e determino que a ré a revise/refature na média dos últimos 

doze meses antecedentes a mesma. Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a 

cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 

14553292). 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009867-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009867-64.2018 Vistos. Aparecida de Jesus Guimarães Borges 

ajuíza a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco do Brasil S.A., 

ambos qualificados nos autos, alegando que teve seu nome lançado nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência 

de débito existente junto ao requerido no valor de R$ 1.823,44 (mil 

oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), entretanto 

assevera desconhece quaisquer dívidas junto ao requerido. Afirma que 

em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. No mérito, roga pela procedência da ação, com a inversão do 

ônus da prova e a declaração de inexistência do débito do valor de R$ 

1.823,44 (mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), 

com a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como a condenação do requerido a indenização por danos morais no 

importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12706397. Em resposta o requerido apresenta 

contestação (id. 15211741), alegando em preliminar a inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, vez que a dívida que a autora alega 

desconhecer se refere a fatura de cartão de crédito em aberto, afirmando 

que não há interesse de agir, vez que não praticou qualquer 

irregularidade. Impugna o pedido de justiça gratuita concedido a autora, 

por possuir advogado particular. No mérito, alega que a autora está em 

débito com a fatura de seu cartão de crédito deste janeiro de 2016, no 

valor de R$ 1.823,44, afirmando que a cobrança é licita não havendo que 

se falar em pagamento de indenização. Aduz sobre a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, e que não praticou qualquer ato ilícito capaz 

de gerar indenização por danos morais, rogando pela a improcedência dos 

pedidos iniciais. Junta documento através dos ids. 15211742 a 15211753 

Réplica à contestação id. 15399758. É o relatório. Decido Em razão de não 

existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Registre-se que o julgamento antecipado da lide, in casu, 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, ademais 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 Cru). Inicialmente, quanto a 

preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir, diante da 

legalidade do débito cobrado por estar entrelaçada com o mérito será 

analisada em conjunto. Quanto a impugnação a justiça gratuita, incumbe a 

parte requerida demonstrar, através de prova concreta e robusta, que a 

beneficiária da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. 

Verifica-se que não merece guarida às argumentações trazidas pelo 

requerido, tendo em vista que a autora trouxe elementos plausíveis a 

justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ademais o fato de 

possuir advogado particular não é impedimento para a concessão do 

benefício, assim rejeito a impugnação a justiça gratuita. A autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito, bem como a exclusão do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito e a indenização por danos morais pela 

negativação indevida, já que não reconhece a relação jurídica da qual 

adveio o débito. 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. Ademais a relação de consumo é aplicável as 

instituição bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que estabelece 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Assim, 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. Cumpre apontar, que frente ao não 

reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a 

celebração dos contratos que ensejou a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a 

sua responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois 

só assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, entretanto 

se limitou a apresentar extrato (id. 15399758) do suposto débito da autora, 
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contudo tal documento não é hábil a confirmar suas alegações, vez que 

produzido unilateralmente unilateral, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, 

incisos I e II, do CDC. “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. (...) § 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.” 

Ressalta-se ainda que o documento de id. 15399758 em que o requerido 

defende a legalidade do débito possui data de vencimento em 01.01.2016, 

entretanto a dívida que deu origem a negativação do nome da autora 

possui data de pagamento em 01.12.2015, e data de inclusão em 

30.12.2015, assim anterior ao suposto extrato de débito. Desse modo, 

cabia ao banco requerido a comprovação da existência de relação jurídica 

entre as partes e da prestação de serviços ao autor, nos termos do artigo 

373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada 

a especificar as provas para elucidação dos fatos, informa o seu 

desinteresse pela produção de provas, postulando pelo julgamento 

antecipado (id. 24933415). Desse modo, não há dúvida quanto a má 

prestação do serviço por parte réu, considerando incluiu o nome da autora 

nos órgão de proteção ao crédito por contrato não firmando por ele, assim 

devem ser reputadas indevidas e ser declarada inexistente os débitos de 

id.12706397, pág. 05, com a exclusão do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim não havendo provas de que a autora tenha 

contraído dívida com o banco requerido e, em se tratando de pedido de 

indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. Assim, 

se da conduta ilícita do banco requerido resultou a inserção indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (id.12706397, pág. 05), 

configurada está o dano moral a ser indenizado. Nesse sentido: “DÉBITO E 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da 

ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de 

inadimplentes objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu 

do ônus de provar a existência e a origem dessas dívidas, cuja 

exigibilidade e legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes 

foram impugnadas pela parte autora – Reconhecida a inexigibilidade do 

débito objeto da ação e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma 

da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação e 

para determinar o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de 

inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o 

cumprimento do ora julgado. RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o 

defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte 

autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que 

efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de 

responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a 

condenação do banco na obrigação de indenizar a parte autora pelos 

danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL - A inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador 

de dano moral [...]. Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 

1020973-26.2018.8.26.0002; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 

20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019) Com 

relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial para: 1. 

Declarar inexistentes o débito que deu ensejo à inscrição do nome do 

autor no órgão de restrição ao crédito no valor de R$ 1.823,44 (mil 

oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), do contrato 

82443118 (id.12706397, pág. 05), bem como a exclusão do nome da 

autora dos órgãos de proteção ao crédito. 2. Condeno a ré a indenizar os 

danos morais experimentados pela autora que fixo em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a serem corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação 

da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso. Como a autora decaiu da parte mínima dos pedidos, 

condeno o requerido ao pagamento integral das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe 

o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014266-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VAZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Afonso Vaz de Campos ajuizou Ação de Restituição em Dobro de 

Valor c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, ambos devidamente 

qualificados, alegando que solicitou instalação de uma unidade 

consumidora no imóvel localizado em Santo Antônio do Leverger/MT, 

entretanto, a requerida efetuou a ligação no imóvel vizinho e emitiu faturas 

em nome do autor, mesmo sem ter utilizado o serviço, e inseriu o nome 

dele nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão de 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda para que a ré seja condenada a restituir o valor 

de R$ 360,05 cobrado indevidamente e em dobro em R$ 720,00 

(setecentos e vinte reais); condenada a indenizar o autor os danos morais 

sofridos, no valor R$ 80.000,00 (oitenta mil), além do pagamento das 

custas e honorários advocatícios. O pedido urgente do autor foi apreciado 

e deferido (Id. 13447910). A ré apresenta contestação (Id. 14555939), 

alegando que não há prova do dano moral sofrido pelo autor, e que já 

havia outras restrições em nome dele, situação que afasta o dever de 

indenizar. Requer a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 

23754943. Intimadas as partes a especificarem as provas (Id. 22917722), 

ambas se manifestaram (Ids. 24986870 e 25310757). É o relatório. Decido. 

Consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, 

que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Verifica-se que no mérito, a ré 

deixou de manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição 

inicial, limitando sua defesa em alegar que não houve abalo moral sofrido 

pelo autor. Impõe-se, portanto, a presunção de veracidade sobre o fato de 

que a ré realmente efetuou a ligação no imóvel vizinho e emitiu faturas em 
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nome do autor, mesmo sem ele ter utilizado o serviço. É o que disciplina o 

artigo 341, caput, do NCPC, verbis: “Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

- não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto”. (Negritei). Desse modo, resta incontroverso a falha na 

prestação do serviço prestado pela ré, situação que independe de prova, 

conforme dispõe o 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). No mesmo sentido: “A falta de impugnação do fato pelo réu, na 

contestação, o torna incontroverso, com as exceções estatuídas na lei 

processual”. (cf. RTJ 93/162; v. art. 341). Vê-se ainda que a parte autora 

apresentou cópia da ordem de serviço da ré, onde consta informação de 

que “NÃO FOI POSSÍVEL RELACIONAR O TRAFO INFORMADO EM CAMPO 

(155717) COM A UC” (Id. 13372144), além dos outros documentos 

carreados aos autos, portanto, descabe a cobrança do débito. Quanto ao 

pedido de repetição do indébito, a parte requerente faz jus ao recebimento 

em dobro daquilo que foi pago e cobrado indevidamente, ou seja, o valor 

de R$ 360,05, comprovado nos arquivos de Ids. 13372145 e 13372147, 

conforme determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 do CDC 

que diz: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável”. Consta-se da consulta de Id. 13372158 a anotação de 

pendência financeira em nome da autora em relação à ré, nos valores de 

R$ 52,19 e R$ 66,65, ambas inseridas em 04/10/2016, o que demonstra a 

inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 

Está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a simples 

inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, 

por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito. Assim, em se tratando 

de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”, que no 

caso é verificada no arquivo de Id. 13372158. Nesse sentido é o 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “DECLARATÓRIA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Banco réu que não produz qualquer 

prova acerca da existência de eventual contrato celebrado com o autor. 

Dano moral. Existência. Quantificação mantida. Recursos não providos”. 

(TJ-SP - APL: 10069456820148260010 SP 1006945-68.2014.8.26.0010, 

Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 17/09/2015, 22ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2015). “APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A inscrição indevida do 

nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera direito à 

indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por danos 

morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJ-MG - AC: 10180130021371001 

MG , Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/07/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015). Deve-se 

observar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima 

das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e 

imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a 

situação vivenciada pela parte autora, a toda evidência, ultrapassa os 

meros transtornos ou dissabores diários, a negativação indevida do nome 

de pessoa que nada deve, gera dificuldades e inviabiliza qualquer negócio 

na vida do consumidor, impedindo-o de realizar compras a crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao 

ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, 

conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda 

vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou 

atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização 

por dano moral ao consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da 

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – 

Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação 

cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de 

inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra 

agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que 

houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor 

negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que 

praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se 

consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral)”. (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.). 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$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Convém registrar que o entendimento jurisprudencial é que não cabe 

indenização por dano moral quando há anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, se existir negativação legítima preexistente, pois o 

bem tutelado, a inscrição indevida, fica prejudicado pelas negativações 

anteriores, sendo garantido apenas o direito ao pedido de cancelamento 

da negativação. Confira-se a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Ocorre que as anotações anteriores alegadas pela ré 

foram todas baixadas antes da inclusão do débito aqui discutido (Id. 

14555943), ou seja, ao tempo da inscrição realizada pela requerida, não 

havia qualquer restrição em nome do autor, conforme comprova o 

documento do arquivo de Id. 13372158, assim, é devida a indenização. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Afonso Vaz de Campos em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, para confirmar a decisão de Id. 13447910, e condenar a ré 

ao pagamento para o autor do valor de R$ R$ 360,05 em dobro, a ser 

corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do desembolso. Condeno a ré a indenizar os danos morais 

causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ, Id. 13372158). Condeno a parte ré ainda ao pagamento 

integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento 

no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do NCPC. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032359-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PINTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762-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

 

Visto. Lúcia Pinto Alves ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, 

Indenização por Danos Moral, Material com Pedido de Tutela de Urgência 

em desfavor de Águas Cuiabá S/A., ambas qualificadas nos autos, 

alegando que é usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela 

requerida, e que foi surpreendida com a cobrança referente a julho/2018, 

no valor de R$ 843,90, sendo R$ 703,75 referente a suposta “fiscalização 

na ligação”, o qual discorda, e R$ 140,15 de consumo. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja autorizado o depósito 

judicial de R$ 140,15 referente ao seu consumo, e que seja determinado a 

ré a se abster de suspender o fornecimento de água na residência da 
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autora, bem como de inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a declaração de 

inexistência do débito no valor de R$ 703,75, e a condenação da ré ao 

pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral, bem como nas verbas 

de sucumbência. No arquivo de Id. 15627570 consta decisão deferindo o 

pedido urgente da autora. A ré apresenta contestação (Id. 17042264), 

com a alegação de que foi detectada fraude no hidrômetro (religação por 

conta própria), razão pela qual foi gerada a multa cobrada; que não 

praticou qualquer ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora 

ao pagamento das verbas sucumbenciais e, em pedido alternativo, que a 

indenização seja fixada com moderação e proporcionalidade. Réplica no 

arquivo de Id. 17088607. As partes foram intimadas a especificar as 

provas a produzir (Id. 22926999), e ambas se manifestaram, conforme Ids. 

24313569 e 24551785. É o relatório. Decido. Consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 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 efeito, na doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 

14 anos de discussões, em 2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e 

criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção 

maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a 

consumidor conhecidas pelo CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual 

de direito do consumidor, p. 86). “o consumidor é vulnerável na medida em 

que não só não tem acesso ao sistema produtivo como não tem condições 

de conhecer seu funcionamento (não tem informações técnicas), nem de 

ter informações sobre o resultado, que são os produtos e serviços 

oferecidos” (Idem. pág. 610). Assim, presentes os critérios objetivos para 

configuração da relação de consumo – conforme Teoria Finalista – e 

também a reconhecida vulnerabilidade da parte autora frente a ré – nos 

termos da Teoria do Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa 

necessidade a aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza 

de ordem pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). 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 discussão 

trazida para os autos diz respeito à fatura referente ao mês 7/2018, onde 

consta a cobrança do valor de R$ 703,75 de “fiscalização na ligação”, em 

razão de suposta fraude no hidrômetro. Incidindo sobre o caso as normas 

de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, 

VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de 

hipossuficiência, cabe à concessionária de serviços públicos a 

comprovação da irregularidade e do efetivo consumo por parte da autora, 

ou seja, do proveito da usuária em prejuízo da concessionária, a justificar 

o alegado. É inegável que não compete à concessionária de serviço 

público investigar e provar o consumo extraordinário do cliente, mas 

produzir prova da irregularidade, o que deveria ser feito por meio de 

perícia que não foi realizada, já que os documentos unilateralmente 

apresentados e produzidos não servem para o fim que se destina, até 

porque não constam qualquer assinatura da parte autora, e a ré não 

comprovou que efetuou a notificação da mesma para acompanhar a 

suposta vistoria. Muito embora a ré defenda a regularidade da cobrança 

perpetrada, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre 

irregularidade/fraude ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em 

decorrência do alegado ilícito. O ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos 

termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se 

desincumbiu, devendo ser declarado inexigível a multa do valor cobrado 

na fatura, já que não comprovada a existência da irregularidade apontada, 

até porque a prova oral em nada contribuiria para o deslinde do feito. Com 

relação ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido 

interrompido o fornecimento de água pela cobrança aqui discutida 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 Lúcia Pinto Alves em desfavor de Águas Cuiabá 

S/A., para confirmar a decisão de Id. 15627570, e declarar a inexistência 

do débito na fatura do mês 7/2018 acerca da cobrança do valor de R$ 

703,75, referente a multa de “fiscalização na ligação”. Autorizo o 

levantamento pela parte ré do valor depositado pela parte autora (Id. 

15616570). Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes 

igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da cota 

da parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Certificado o 

trânsito em jugado, 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: 1016445-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BATISTA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DOS SANTOS OAB - 496.644.411-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Rosa Batista Leal, representada por Maria Aparecida dos Santos, 

ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito 

em desfavor de Águas Cuiabá S.A., ambas qualificadas nos autos, 

aduzindo que é usuária dos serviços prestados pela ré e que teve o 

serviço suspenso em 21/03/2018, em razão do débito da fatura referente 

o mês 01/2018, no valor de R$ 60,98, com vencimento em 01/02/2018, a 

qual assevera que foi paga em 03/02/2018. Narra que procurou a ré e 

informou o pagamento; que o serviço foi restabelecido e a requerida 

efetuou cobrança de taxa de religação no valor de R$ 54,10. Requer a 

procedência da demanda, para que a ré seja condenada a devolver o 

valor de R$ 54,10 em dobro; a indenizar os danos morais sofridos pela 

parte autora, no valor de vinte salários mínimos, bem como ao pagamento 

das verbas de sucumbência. A requerida apresenta contestação (Id. 

15396270), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de 

que o erro na digitação do código de barras da fatura se deu pelo 

consumidor ou banco, razão pela qual o pagamento não foi contabilizado, 

não podendo ser responsabilizada por erro de terceiros. No mérito, alega 

que a autora tinha ciência do débito em aberto, consequentemente o 

serviço foi suspenso; que não praticou qualquer ilícito e não há dever de 

indenizar. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Réplica no arquivo de Id. 16310541. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 22923949), ambas se manifestaram (Ids. 

24375616 e 25128915). 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 
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lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No tocante a 

alegada ilegitimidade da ré, convém registrar que o consumidor não tem o 

dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e 

atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no 

polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. 

DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE 

CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo 

de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - 

Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a 

formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida 

responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da 

teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do 

CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em 

relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo 

Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima 

Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). 

Negritei. Desse modo, rejeito tal preliminar. O caso está sob a égide do 

código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Verifica-se que a fatura do mês 

01/2018, com vencimento em 01/02/2018, no valor de R$ 60,98, foi quitada 

pela autora em 03/02/2018 na lotérica correspondente da Caixa Econômica 

Federal e lhe fora emitido comprovante de pagamento (Id. 113639300). 

Apesar de a ré afirmar equívoco na digitação do código de barras, é certo 

que esse erro não pode ser atribuído à autora, já que há culpa in eligendo 

pelo serviço terceirizado. Não bastasse isso, no extrato da ré consta a 

informação de que a fatura estava devidamente quitada, com data de 

pagamento em 05/02/2018, agente arrecadador CEF (Id. 13639397), ou 

seja, ao tempo da interrupção do serviço (21/03/2018) o sistema da ré não 

apontava o débito em aberto. Assim, a conduta ilícita da ré no corte de 

fornecimento do serviço, resultou em dano a parte autora passível de ser 

indenizado. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - DANO 

MORAL - NOME CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURA ENERGIA 

QUITADA - PAGAMENTO EFETUADO NA CASA AQUI – LOTÉRICA (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL) – AVISO SUSPENSÃO ENERGIA – 

COMPROVAÇÃO ERRO DIGITAÇÃO CÓDIGO DE BARRAS – 

ARRECADADOR - FALHA NA COMUNICAÇÃO DOS DADOS – 

IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL "IN RE IPSA" 

PRESUNÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – REVERSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO. O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 

do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a 

comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas 

circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Os honorários advocatícios devem remunerar 

satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios 

dispostos no artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil”. (TJMT, N.U 

0010272-74.2013.8.11.0015, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

De Direito Privado, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL ? INDENIZAÇÃO ? DANO MORAL ? FATO 

INCONTROVERSO ? ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS PELA 

CASA LOTÉRICA ? CULPA IN ELIGENDO - MAJORAÇÃO DO VALOR ? 

POSSIBILIDADE ? APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ? CORTE INDEVIDO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA NA ZONA RURAL ? LONGO TEMPO ? 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - O fato de ter ocorrido erro no momento 

da digitação do código de barras da fatura não transfere ao autor 

qualquer responsabilidade, pois, no caso em comento o pagamento foi 

realizado em uma casa lotérica, o que isenta o consumidor de qualquer 

compromisso com o procedimento de conferência da operação, pois resta 

elucidado que se houve equívoco, este, naturalmente nasceu no leitor de 

código de barras ou no funcionário do estabelecimento. Ademais, versa o 

presente debate em caso evidente de culpa in eligendo, restando à 

concessionária CELTINS a responsabilidade pelos serviços terceirizados, 

como no caso de cobranças. 2 - Certo que restou concretizada a prova 

da abusividade do ato praticado pela empresa demanda, que efetuou um 

corte ilícito de energia em uma residência localizada em zona rural, 

distante de estabelecimentos comerciais, provocando insegurança ao 

autor e familiares. Desta feita, levando em conta a gravidade potencial da 

falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, 

especialmente considerando os longos meses de suspensão de energia 

elétrica (cerca de dez meses), pautado nos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral, o quantum 

adotado no Juízo singular deve ser majorado para R$20.000,00 (vinte mil 

reais). 3 - Apreciando o grau de zelo da profissional; a atuação; a 

natureza e importância da causa e o trabalho realizado pela advogada, 

assim como o tempo exigido para o seu serviço e a prestação em duplo 

grau de jurisdição, tenho que o percentual mínimo arbitrado na sentença 

de fato não se amolda perfeitamente ao merecido, razão pela qual atribuo 

o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação. 4- Recurso 

conhecido, no mérito provido”. (TJTO, APELAÇÃO Nº 

50071749420138270000, RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES 

LAMOUNIER, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, julgado 23/05/2014). 

Negritei. Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável. Quanto ao 

pedido de repetição do indébito, a requerente faz jus ao recebimento em 

dobro daquilo que foi pago e cobrado indevidamente em decorrência taxa 

de religação R$ 54,10 (Id. 13639386), conforme determina o parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável”. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial por Rosa Batista Leal, representada por Maria 

Aparecida dos Santos, em desfavor de Águas Cuiabá S.A., para 

condenar a ré a indenizar a autora os danos morais sofridos, que fixo em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, corte da água, 

21/03/2018 – Id. 15396271), bem como para devolver o valor de R$ 54,10 

em dobro, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do 

art. 85, § 2º c/c § 8º, 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: 1015842-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THARGUS MARTINS BERTHOLINI (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015842-33.2019 Vistos. Thargus Martins Bertholini, ajuíza a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c.Obrigação de Fazer, 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Banco 

Bradesco Financimentos S.A., ambos qualificados nos autos, alegando 

que celebrou com o requerido contrato de financiamento de bens com 

garantia fiduciária no valor de R$ 53.729,40, para aquisição de um 

automóvel, para pagamento em 60 prestações, entretanto somente pagou 

22 parcelas, que após sua inadimplência o requerido protestou o contrato, 

constituindo o autor em mora e interpôs ação de busca e apreensão, que 

tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT, na qual o autor foi revel, e a sentença no referido processo 

rescindiu o contrato de financiamento e consolidou o domínio da posse do 

bem em favor do banco, ressalta restou um saldo devedor no valor de 

R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), que foi devidamente quitada. Narra 

que mesmo com de quitação o débito, o seu nome ainda figura protestado 

no 4º Serviço Notarial de Cuiabá, no valor de R$ 34.028,62 (trinta e quatro 

mil e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), razão pela qual roga 

pela procedência da ação, com a inversão do ônus da prova e a 

declaração de inexistência dos débitos declaração de inexistência do 

débito objeto do protesto (R$34.028,62), com a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação do requerido a 

indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) Com a inicial vieram os documentos de ids. 194447897/194447586. 

Em resposta o requerido apresenta contestação (id. 21818265), 

defendendo a legalidade do protesto, vez que o autor estava inadimplente 

com as obrigações assumidas com o contrato de financiamento, e a 

quitação do financiamento se deu após ação de busca e apreensão e 

emissão de boleto para do saldo devedor junto ao banco. Afirma que 

caberia ao autor, munido do título quitado, promover a baixa do registro de 

protesto, salientando que os atos foram praticados no exercício regular do 

seu direito de levar a protesto o título devido e não pago. Aduz que não 

praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, 

rogando pela a improcedência dos pedidos iniciais. Junta documento 

através dos ids. 21818266. Réplica à contestação id. 22120927. É o 

relatório. Decido Em razão de não existir necessidade de produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Registre-se que o 

julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, ademais 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 Cru). O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem 

como a baixa do protesto e a indenização por danos morais pela 

negativação indevida, já que afirma que o débito protestado encontra-se 

quitado. Sem maiores delongas, verifica-se que o protesto efetivado pelo 

banco requerido mostrou-se regular, à época, inclusive o autor confessa 

a inadimplência. O que se discute é o fato de, após o pagamento da dívida 

pelo autor, a baixa não ter sido realizada, defendendo cada parte que era 

de responsabilidade da outra a providência. Verifica-se que o art. 26, da 

Lei nº 9.492/97 não prevê a responsabilidade ao credor, ora requerido, o 

cancelamento do protesto, mas a qualquer interessado, vejamos: “Art. 26. 

O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protestos de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo.” Desta forma, 

resta evidente que o cancelamento do registro do protesto pode ser 

solicitado por qualquer dos interessados, no caso o interesse maior é do 

devedor, ora autor, o qual, mediante a apresentação da carta de quitação 

ou anuência credor, procede à baixa do protesto. Ademais, não restaram 

comprovadas as tentativas, por parte do autor, em proceder a baixa do 

protesto, ou que lhe foi negada a carta de quitação pelo requerido, 

necessária para que pudesse, pessoalmente, cancelar o protesto na 

forma do § 1º, do artigo 26, da Lei 9.492/97. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. 

Fatura paga com atraso. Título enviado a protesto antes da compensação 

do pagamento. Protesto lançado de forma legítima. Incumbência do 

devedor de promover o cancelamento. Entendimento do C. STJ, julgado 

sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de responsabilidade da 

concessionária ré. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada 

para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso provido.” (TJSP; 

Apelação Cível 1006318-65.2018.8.26.0126; Relator (a): Flávio Cunha da 

Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Caraguatatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data de 

Registro: 15/04/2020) Negritei “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA APÓS O PROTESTO – Sentença de procedência – Pretensão da ré 

de reforma. ADMISSIBILIDADE: Cabe ao devedor o cancelamento do 

protesto regularmente lavrado (artigo 26, § 1º, da Lei nº 9.492/97). 

Inexistência de indícios de negativa de emissão de carta de anuência ou 

de qualquer dificuldade para a obtenção de documento necessário ao 

cancelamento do protesto. Dano moral não configurado. Inaplicabilidade da 

súmula 548 do C. STJ. Aplicação do entendimento consolidado em sede de 

Recurso repetitivo do C. STJ (REsp nº 1.339.436 – SP). Sentença 

reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 

1043900-38.2018.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 27/03/2020) Negritei 

“[...] No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o 

título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação 

em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, 

providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não 

provido.” (STJ Resp 1339436/SP, Ministro Luis Felipe Salomão) No caso, 

não houve demonstração da negligência do requerido em não fornecer a 

documentação necessária ao autor para cancelar o protesto junto 

cartório, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar fato constitutivo do direito vindicado, conforme a norma 

contida no art. 373, inc. I, do CPC. Assim sendo o protesto foi lícito e a 

manutenção após a quitação da dívida em face do posterior pagamento 

realizado pelo autor, demonstra sua inércia, sendo descabido atribuir tal 

ônus requerido, não havendo que se falar em indenização por danos 

morais. Por amor ao debate, ressalto que não há irregularidade no ato do 

protesto que viole direito de personalidade do autor, já que tal protesto foi 

realizado em razão do inadimplemento do título de crédito, fato que, 

inclusive, confessa o autor. Nesse sentido: “Indenização por danos 

morais. Manutenção indevida de protesto. Procedência. Apelo. Dano moral 

não configurado. Inadimplência demonstrada. Legitimidade do protesto. 

Exercício de direito do credor. Cabe ao devedor promover o cancelamento 

do protesto, mediante apresentação da carta de anuência do credor. 

Sucumbência invertida. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP, 

Apelação Cível 1054410-24.2019.8.26.0002; Relator (a): Virgilio de Oliveira 

Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - 

Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de 

Registro: 13/03/2020) Ante o exposto, com base no art. 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c.Obrigação de Fazer, Danos Morais e Pedido 

de Tutela de Urgência interposta por Thargus Martins Bertholini em 

desfavor do Banco Bradesco Financimentos S.A.. Revogo a decisão id. 

19457428, por ser ônus da parte autora a referida baixa, bem como as 

taxas a junto ao cartório. Condeno a parte autora ao pagamento integral 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 6º c/c § 

2º, do NCPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008689-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a publicação da decisão proferida pela magistrada nos seguintes 

termos: " Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Bruno da Silva Nogueira em 

desfavor de Lojas Americanas S/A e B2W Companhia Digital. Em sede de 

contestação (ID 13734576) requer a improcedência do pedido, 

requerendo, conforme manifestação ID 13734603 a exclusão da Lojas 

Americanas S/A do polo passivo. Impugnação conforme ID 14121326. 

Passo a sanear o feito. Indefiro a exclusão das Lojas Americanas S/A, 

visto que a analise de sua responsabilidade ensejaria aprofundamento do 

mérito da ação, impossível neste momento processual. O processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

existência de fraude, a desproporcionalidade do valor pago, a 

comprovação de negligencia, imprudência ou imperícia por parte das 

requeridas e a existência do alegado dano, a extensão e o nexo causal. 

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. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036453-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES DE ALMEIDA (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))

 

MODELO 01 Certifico que a contestação apresentada pela requerida, 

encontra-se tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte 

Requerida, quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Desta forma, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, 

querendo, impugnar os termos da referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias e manifestar quanto ao laudo pericial juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011787-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ELIZABETH AGUIAR (AUTOR(A))

OSMAR DA COSTA VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA BARROS PEDROSO DUARTE (REU)

ROQUE JOSE DUARTE (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 manifestar sobre o mandado negativo juntado aos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040304-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE ALMEIDA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005743-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. V. A. (AUTOR(A))

GLEICIELE DIONIZIO AMORIM (AUTOR(A))

M. F. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005743-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MARIA EDUARDA VERÍSSIMO AMORIM, MARIA FERNANDA 

VERÍSSIMO AMORIM representadas por sua genitora GLEICIELE DIONIZIO 

AMORIM , em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 28/06/2019, às 08:16 

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, 
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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 declaração de únicos herdeiros. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005743-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. V. A. (AUTOR(A))

GLEICIELE DIONIZIO AMORIM (AUTOR(A))

M. F. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005743-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MARIA EDUARDA VERÍSSIMO AMORIM, MARIA FERNANDA 

VERÍSSIMO AMORIM representadas por sua genitora GLEICIELE DIONIZIO 

AMORIM , em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 28/06/2019, às 08:16 

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 declaração de únicos herdeiros. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005743-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. V. A. (AUTOR(A))

GLEICIELE DIONIZIO AMORIM (AUTOR(A))

M. F. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005743-04.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MARIA EDUARDA VERÍSSIMO AMORIM, MARIA FERNANDA 

VERÍSSIMO AMORIM representadas por sua genitora GLEICIELE DIONIZIO 

AMORIM , em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 28/06/2019, às 08:16 

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 declaração de únicos herdeiros. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040488-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY SANTANA DE ASSUNCAO (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038771-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VALTAIR 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041832-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLANGELA OLIVEIRA MATOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040337-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039648-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON MENDES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042566-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040321-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040584-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUIZ DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044180-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CATARINA DE ARRUDA (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039822-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIUSCIA LAURA DA ROCHA (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 
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tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039089-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAYANE DA SILVA E SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039507-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044071-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DOS SANTOS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041365-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO NASCIMENTO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990734 Nr: 18827-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M M COMÉRCIO EQUIP. HOSP. E LABARATÓRIOS 

LTDA., ROBERTO CAMPOS DE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W DE MOURA SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte autora, devidamente intimada, deixou decorrer o 

prazo sem manifestação.Assim, impulsiono para expedir intimação pessoal 

da parte autora a se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991931 Nr: 19417-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTENEGRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Autora para no prazo legal, juntar comprovante do cumprimento da carta 

precatória na comarca deprecada, uma vez que até o momento não há 

notícias do cumprimento da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113797 Nr: 16259-08.2016.811.0041

 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: ALINE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT

 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 

informar seus dados bancários e CPF para a confecção do alvará judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031153-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON DAMIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES12529-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 
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remetendo-o à intimação da parte Requerida, via DJE nos termos do artigo 

511 do CPC: "Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por 

Procedimento Comum proposta por Clebson Damião dos Santos em 

desfavor da Ympactus Comercial Ltda.. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, conforme art. 511, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008037-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MOTTA MARETTI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008037-92.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por 

Transportes Gritsch Ltda. em desfavor de Rogério Motta Maretti. Designo 

audiência de conciliação para o dia 03/08/2020, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016658-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO GUABERTO GUIMARAES (AUTOR)

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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016658-78.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por José Ricardo 

Guaberto Guimarães em desfavor de Itapeva VII Multicarteira Fundo de 

Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados. Designo 

audiência de conciliação para o dia 03/08/2020, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

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

emendar a inicial, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016080-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016080-18.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Gráfica Print Indústria e 

Editora Ltda. em desfavor de Educativa Instituto Brasileiro EAD Ltda.. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/08/2020, às 09:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016076-78.2020.8.11.0041
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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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016076-78.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/08/2020, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

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

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011560-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB - DF56455 

(ADVOGADO(A))

DANIEL SOUZA VOLPE OAB - DF0030967A (ADVOGADO(A))

GABRIEL DANTAS GIRALDES OAB - DF61170 (ADVOGADO(A))

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011560-15.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Centro Nefrológico de Cuiabá 

em desfavor de AGEMED Saúde S/A. Designo audiência de conciliação 

para o dia 03/08/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

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

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032152-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA OAB - MT23833/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032152-17.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Benício de Paula 

Fedatto representado por Anile de Paula Moreira Fedatto contra UNIMED 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico Dê-se vistas dos autos ao digno 

representante do Ministério Público para manifestação e após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016703-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016703-82.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT - DAMS, 

ajuizada por EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, 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, 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 12:30 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 
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parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, proceda sra. 

Gestora a associção dos processos. A presente decisão SERVIRÁ como 

MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015688-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA (REQUERENTE)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS MORAES OAB - DF24454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015688-78.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Manutenção de Contrato de Prestação de Serviços 

ajuizada por Hospital de Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa 

Rosa e Instituto Cuiabano de Radioterapia S/A – Santa Rosa ONCO em 

desfavor de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido 

de tutela de urgência para que seja determinada a manutenção da relação 

contratual existente entre as partes, enquanto perdurar a ação. Consta na 

inicial que a parte autora é empresa que presta serviços médicos com 

especialidade em oncologia em Cuiabá/MT, sendo o único prestador de 

serviços com internação de paciente para o tratamento e, no ano de 2003, 

firmou contrato de prestação de serviços de radioterapia e quimioterapia 

com a parte requerida, se tornando membro da rede credenciada. Narra 

que apesar da prestação de serviços ocorrer há mais de 17 (dezessete) 

anos, a parte requerida encaminhou para a autora um comunicado de 

rescisão imotivada, na data de 07 de fevereiro de 2020, informando que a 

rescisão contratual iria ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias. Aduz que 

em razão da rescisão imotivada, a autora pretende a manutenção do 

contrato, para a continuidade dos tratamentos dos pacientes oncológicos 

em andamento e, inclusive, acrescenta que os pacientes compõem o 

grupo de risco da COVID-19 e, em caso de eventual contaminação pelo 

vírus, deverão ser tratados por meio de internação hospitalar. Informa, 

atualmente, a existência de 72 pacientes para tratamento oncológico, dos 

quais 60% a 80% está sujeito a recidiva e que, caso seja mantida a 

rescisão imotivada, os mesmos seriam prejudicados. Relata que a 

requerida realizou denúncia sem justo motivo, fundamentada no art. 599, 

do Código Civil, uma vez que não há previsão contratual para a denúncia, 

ressaltando que eventual rescisão do contrato demandaria acordo prévio 

entre as partes, com a elaboração de plano de contingência para os 

pacientes que seriam diretamente afetados. Acrescenta que depende 

financeiramente da requerida, uma vez que 65% (sessenta e cinco por 

cento) de seu faturamento econômico se origina do contrato, sendo que a 

rescisão inviabilizaria a existência do serviço de oncologia. Descreve que 

anteriormente o autor Hospital Santa Rosa ajuizou demanda em desfavor 

da parte requerida (proc. Nº 36317-66.2015.8.11.0041) que tramitou 

perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, onde foi deferida a tutela de 

urgência para que a UNIMED assegurasse ao Hospital o direito de dar 

continuidade ao tratamento dos pacientes oncológicos usuários do plano 

de saúde e, posteriormente, firmaram acordo onde, além de outras 

tratativas, concordaram na continuidade de prestação dos serviços 

oncológicos com radioterapia, quimioterapia e outros medicamentos. 

Descreve que na denúncia feita pela requerida, não há qualquer 

informação se os serviços prestados pela autora passariam a ser 

fornecidos por outro estabelecimento ou se haveria redução da rede e 

que, ao descredenciar a autora, a requerida descumpriu normas da ANS 

no que tange à diminuição da rede de atendimentos de seus beneficiários, 

sem qualquer motivo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que presta serviços de oncologia, 

mediante contrato firmado com a requerida, há mais de 17 (dezessete) 

anos, todavia, contrariando as normas da ANS e sem qualquer motivo, a 

requerida denunciou o contrato e anunciou a rescisão imotivada do 

mesmo, razão pela qual pugna a parte autora pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinada a manutenção da relação contratual 

existente entre as partes, enquanto perdurar a ação. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte autora acostou tão somente 

a procuração, o comunicado encaminhado pela requerida acerca da 

rescisão contratual e as atas e estatutos de constituição da pessoa 

jurídica. Constata-se do id 31006380, que a requerida encaminhou à 

autora, no dia 07 de fevereiro de 2020, comunicado informando que o 

contrato de prestação de serviços seria rescindido no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do prazo do recebimento, bem como ressaltou 

que tal prazo seria destinado para organização e preservação do 

bem-estar dos beneficiários em tratamento. Contudo, em que pese a 

argumentação utilizada pela parte autora, observa-se que a mesma deixou 

de acostar aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a 

requerida, cópia da demanda que tramitou perante a 4ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, que tratou acerca do mesmo assunto, demonstração dos 

pacientes em tratamento e beneficiários do plano de saúde, bem como 

demais documentos indispensáveis à comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. Indiscutível a necessidade de continuidade 

nos tratamentos iniciados dos beneficiários do plano de saúde, no entanto, 

não há como se analisar pedido sem o mínimo de documentação para 

fundamentar o próprio direito, assim, entendo necessária a oitiva da parte 

contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. Dessa 

forma, em que pese os documentos acostados aos autos, estes não se 

mostram suficientes, sendo necessária a dilação probatória para o 

aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO 

a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a 

manifestação da parte contrária. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia do contrato de prestação 

de serviços firmado com a requerida e eventuais aditivos, cópia do 

processo que tramitou perante à 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT e demais 

documentos indispensáveis ao regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Designo audiência de conciliação 

para o dia 03/08/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida, 

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

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 
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intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após a juntada do mandado de 

constatação, certifique-se e 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: 1011417-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. P. D. O. (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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011417-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

W. J. P. D. O. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Weberson James 

de Oliveira, representado por sua genitora, Sra. Eliza Penido em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/02/2017, conforme Boletim 

de Ocorrência anexado (fls. 27/28) 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. 57), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

92/115), alega à requerida, em sede preliminar: a) alteração do polo 

passivo da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) do defeito de representação pela 

ausência de procuração válida; c) Necessidade de adequação do valor da 

causa. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, fazendo 

menção ao princípio da eventualidade. Conforme (fls.191) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial 192/193. Manifestação da parte 

requerente (fls. 195), com relação ao laudo. A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 197/207), reiterando os termos da exordial. Às fls. 

209/210, a requerida arguiu a falsidade de documento acostado na inicial. 

Manifestação do requerente quanto à arguição de falsidade às fls. 

213/217. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Weberson James de Oliveira, representado por sua genitora, Sra. Eliza 

Penido em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, a 

requerida argui a falsidade do boletim de atendimento (fls. 25), utilizado 

para caracterização do nexo causal. Embasa a alegação colacionando 

como contraprova um ofício expedido pelo Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá, informando que, em determinada data, dentre outros, 

não consta a entrada do paciente, ora requerente, no nosocômio do 

estabelecimento. Pois bem, nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade de 

documento pode suscitada como questão incidental ou como ação 

autônoma. No presente caso, verifica-se que arguida como questão 

incidental. Sendo assim, importante não se olvidar que o prazo para 

arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o 

observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio 

do incidente, devendo fazê-lo de forma autônoma. Nesse esteio, prevê o 

caput do dispositivo supramencionado, que “a falsidade deve ser 

suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”. Por 

conseguinte, tendo o documento questionado sido juntado com a própria 

inicial, o momento para alegação da falsidade teria como termo a 

apresentação de contestação, pelo que, no presente caso, resta preclusa 

a insurgência. Ainda que assim não o fosse, incumbe à parte impugnante 

o ônus de comprovar a sua alegação quanto à falsidade do documento 

apresentado, devendo a impugnação basear-se em argumentação 

específica, não se admitindo alegação genérica, conforme dispõe os arts. 

429, I e 436, parágrafo único, ambos do CPC. De uma análise perfunctória 

do ofício carreado pela requerida, é possível inferir que se trata de 

documento genérico, incapaz de ilidir o boletim de atendimento que visa 

comprovar o nexo causal, pois não informa sequer a data em que não 

houve a entrada do paciente. Ora, o documento relata que “não consta 

entrada dos pacientes abaixo neste nosocômio nas datas apresentadas 

em anexo”, contudo, o requerido não apresenta a data que supostamente 

se daria “em anexo”, de forma que a declaração poderia se referir a 

qualquer momento anterior à emissão do ofício. Ultrapassado tal ponto, 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) do defeito de representação 

pela ausência de procuração válida; c) Necessidade 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. No que concerne à 

preliminar de defeito na representação processual por haver erro de 

grafia do nome do requerente, entendo que também deve ser REJEITADA, 

posto que o fato do nome do autor não estar redigido corretamente no 

instrumento procuratório constitui mera irregularidade formal e não defeito 

na representação, notadamente quando os demais dados informados no 
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instrumento (número do CPF/RG) permitem a identificação do outorgante. 

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). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim e Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico, 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 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 27/02/2017, 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. 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 do 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). 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 

Weberson James de Oliveira, representado por sua genitora, Sra. Eliza 

Penido em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 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 (27/02/2017) 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013085-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL JUNIOR DA CONCEICAO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA OAB - MT21047/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):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013085-66.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATANAEL JUNIOR DA CONCEICAO XAVIER REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório – DPVAT e Despesas Médico – Hospitalares - DAMS proposta 

por Natanael Júnior da Conceição Xavier em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/06/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (fls. 38/40) que lhe causou a invalidez. Afirma que 

recebeu extrajudicialmente a menor o valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), contudo, requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo na diferença de R$ 12.824,97 (doze mil oitocentos e vinte e 

quatro reais e noventa e sete centavos), haja vista o parâmetro previsto 

na legislação regente para a lesão em questão, acrescido do montante de 

R$ 168,71 (cento e sessenta e oito reais e setenta e um centavos) a título 

de despesas médicas. Pela decisão (fls. 92), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação e intimação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 121/139), a 

requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pela alteração do polo 

passivo da lide, para inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro DPVAT S. A. No mérito, defende a improcedência dos pedidos 

iniciais. Conforme (fls. 147/150) foi realizada a audiência de conciliação, 

devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o 
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laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (fls. 202/213), 

reiterando os termos da exordial. Devidamente intimado, o requerente se 

manifestou acerca do laudo (fls. 215/220). Da mesma forma o requerido 

às fls. 223/225. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório – DPVAT e Despesas Médico – Hospitalares - DAMS proposta 

por Natanael Júnior da Conceição Xavier em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo da lide. 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. 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 complementação de 

indenização. A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, elementos que comprovam o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido, assim como o valor pago administrativamente. A perícia médica 

judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que o periciado 

apresenta “incapacidade física como intensa (75%) 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 

tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa a menor, o autor faz 

jus à complementação de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de 

Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição 

da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/06/2018, 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 se aplica o percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento). 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 média do 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 cinto por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento) para o ombro 

esquerdo, 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). Ocorre que já houve a satisfação 

extrajudicial de parte do valor devido em sede administrativa (fls. 37), 

portanto, somente há que se falar em pagamento remanescente, no valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), sendo medida pertinente o deferimento parcial do pedido. 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. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 
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artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, o requerente faz jus a cobertura parcial pelo valor gasto a 

título de despesas farmacológicas, devidamente comprovados (fls. 86/87), 

na importância de R$ 111,73 (cento e onze reais e setenta e três 

centavos), haja vista que as demais notas fiscais carreadas à inicial não 

permitem precisar se os produtos adquiridos guardam nexo com a lesão. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT e Despesas 

Médico – Hospitalares - DAMS proposta por Natanael Júnior da Conceição 

Xavier em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento da diferença no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo, corrigido monetariamente da data 

do sinistro (15/06/2018) 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 do R$ 111,73 (cento e 

onze reais e setenta e três centavos) por restituição com despesas 

médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o 

efetivo desembolso (28/06/2018), até a data do efetivo pagamento, 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento), a partir da citação; c) 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: 1011468-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RONE PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Rone Pereira 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora 

que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 23/12/2018, 

conforme Boletim de Ocorrência anexado (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. 

93), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 128/161), alega à requerida, em sede preliminar: 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) necessidade de adequação do valor da causa. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme 

(fls.215/217) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 218/235), reiterando os termos da 

exordial. Devidamente intimado, o requerido deixou de se manifestar em 

relação ao laudo (fls. 236). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Rone Pereira em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. 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) necessidade 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 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 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. 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). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim e 

Certidão de Ocorrência e Ficha de Atendimento, 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%) do ombro direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 
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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 23/12/2018, 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. 

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 do ombro 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 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 Rone Pereira 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 direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (23/12/2018) 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: 1011547-50.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO RODRIGO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fábio Rodrigo da Silva Souza, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 13/02/2016, conforme Certidão de Ocorrência de 

fls. 28, 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. 249), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 285) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 287/288). Manifestação da parte requerente 

(fls. 292/296), com relação ao laudo, pugnando pela utilização do laudo 

confeccionado nos autos de n º 16025-26.2016.811.0041 - Código 

1113292, extinto sem resolução de mérito. Na contestação (fls. 298/334), 

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 inépcia 

da inicial, ante a ausência de documentos indispensáveis ao pedido 

administrativo; assim como da ausência de interesse processual, em 

razão da falta de requerimento administrativo. No mérito, ataca a 

caracterização de nexo causal, fazendo menção ao princípio da 

eventualidade. A parte autora impugnou a contestação (fls. 387/402), 

reiterando os termos da exordial. Apesar de devidamente intimada, a 

requerida deixou de se manifestar acerca do laudo (fls. 404) Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fábio Rodrigo 

da Silva Souza, 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; da inépcia da inicial, ante a 

ausência de documentos indispensáveis ao pedido administrativo; assim 

como da ausência de interesse processual, em razão da falta de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 
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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 

foi devidamente comprovado o requerimento, conforme fls. 34/40. No que 

concerne 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, 

necessário frisar que, a ausência 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, restando prejudicada também a preliminar de 

inépcia da inicial. 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, Certidão de 

Ocorrência de fls. 28 e Histórico Clínico de fls. 75, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. O requerente pleiteia 

que seja levado em consideração o laudo confeccionado nos autos de n º 

16025-26.2016.811.0041 - Código 1113292, em detrimento do laudo 

confeccionado estes autos. Todavia, conforme se verifica, os autos em 

referência foram extintos sem resolução de mérito. Não obstante, ainda 

que tenha sido procedida a perícia naqueles autos, seus atos incorreram 

em invalidade, dada a ausência de interesse de agir. A vista disso, o laudo 

a ser respeitado para aferição do grau de invalidez é aquele 

confeccionado nestes autos (fls. 287/288), sob o manto do juízo. A perícia 

médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como residual (10%) do tórax”. 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. O 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 13/02/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tórax, 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. 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 do tórax, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 
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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 

Fábio Rodrigo da Silva Souza, em face de Porto Seguro Cia 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 do tórax, corrigido 

monetariamente data do sinistro (13/02/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

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: 1012555-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012555-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOLANGE PEREIRA SANTANA 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 Solange Pereira 

Santana em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

25/10/2016, conforme Boletim de Ocorrência anexado (fls. 30/31) 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. 60), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 92/115), alega à requerida, em sede 

preliminar: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

Necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, fazendo menção ao princípio da 

eventualidade. Conforme (fls.154) foi realizada a audiência de conciliação, 

devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o 

laudo pericial fls. 156/157. A parte autora impugnou a contestação (fls. 

161/170), reiterando os termos da exordial. Às fls. 173/174, a requerida 

arguiu a falsidade de documento acostado na inicial. Manifestação do 

requerente quanto à arguição de falsidade às fls. 177/181. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Solange 

Pereira Santana em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, a requerida argui 

a falsidade do boletim de atendimento (fls. 24), utilizado para 

caracterização do nexo causal. Embasa a alegação colacionando como 

contraprova um ofício expedido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal 

de Cuiabá, informando que, em determinada data, dentre outros, não 

consta a entrada do paciente, ora requerente, no nosocômio do 

estabelecimento. Pois bem, nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade de 

documento pode suscitada como questão incidental ou como ação 

autônoma. No presente caso, verifica-se que arguida como questão 

incidental. Sendo assim, importante não se olvidar que o prazo para 

arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o 

observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio 

do incidente, devendo fazê-lo de forma autônoma. Nesse esteio, prevê o 

caput do dispositivo supramencionado, que “a falsidade deve ser 

suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”. Por 

conseguinte, tendo o documento questionado sido juntado com a própria 

inicial, o momento para alegação da falsidade teria como termo a 

apresentação de contestação, pelo que, no presente caso, resta preclusa 

a insurgência. Ainda que assim não o fosse, incumbe à parte impugnante 

o ônus de comprovar a sua alegação quanto à falsidade do documento 

apresentado, devendo a impugnação basear-se em argumentação 

específica, não se admitindo alegação genérica, conforme dispõe os arts. 

429, I e 436, parágrafo único, ambos do CPC. De uma análise perfunctória 

do ofício carreado pela requerida, é possível inferir que se trata de 

documento genérico, incapaz de ilidir o boletim de atendimento que visa 

comprovar o nexo causal, pois não informa sequer a data em que não 

houve a entrada do paciente. Ora, o documento relata que “não consta 

entrada dos pacientes abaixo neste nosocômio nas datas apresentadas 

em anexo”, contudo, o requerido não apresenta a data que supostamente 

se daria “em anexo”, de forma que a declaração poderia se referir a 

qualquer momento anterior à emissão do ofício. Superado tal ponto, 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) Necessidade 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 
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requerida na exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também 

não assiste razão à requerida quanto ao ponto. 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). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim e Certidão de Ocorrência, 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 inferior direito e leve (25%) da mão 

direita”. 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 25/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, bem como da mão direita, 

como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 70% 

(setenta por cento) do valor máximo indenizável para ambos. 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 do 

membro inferior direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento), ao 

passo que a invalidez da mão restou apurada em 25% (vinte 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 

(quatro mil 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 movida por Solange Pereira 

Santana em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito e da 

mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro (25/10/2016) 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. 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: 1013770-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ALVES BORGES (EXECUTADO)

XAVANTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da devolução da Carta Precatória de ID 

30612922, na qual não foi possível a citação da parte executada, dando o 

devido prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035114-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA (EMBARGANTE)

SEBASTIANA FERREIRA LEMES (EMBARGANTE)

ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 
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Impugnação aos Embargos foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá-MT, 16 de abril de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018610-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1018610-97.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: VITOR CARLOS 

DE SOUZA VIEIRA EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Aos 16 de 

outubro de 2017, às 13h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da Instituição 

Financeira, exequente e seu advogado. Aberta a audiência, protestam as 

partes pela suspenção do feito pelo prazo de 10 dias ante a possiblidade 

de acordo extrajudicial. Independente disto faço constar que o embargante 

noticiou que o gado não localizado pelo oficial de justiça, foi vendido para 

terceiro, provavelmente em outubro/2016. Transcorrido a prazo acima, 

deve a Instituição Financeira em não havendo acordo manifestar-se sobre 

a venda supramencionada, requerendo o que de direito. Protestam ainda 

pelo recebimento dos embargos a execução sem efeito suspensivo em 

face do prazo supramencionado, em que ora defiro. NADA MAIS. Eu, 

_____ Evelyn Vitória Amorim da Silva, Estagiária, o digitei e subscrevi. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Dr. Eduardo Oliveira Fraga 

Advogado da Instituição Financeira Dr. Dimas Simões Franco Neto 

Advogado da Parte Requerida Sr. Vitor Carlos de Souza Vieira 

Embargante

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001692-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA CORREA LEITE (EXECUTADO)

D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS ARAUJO (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, 3 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: 1026806-22.2018.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO (REU)

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP (REU)

REINALDO MARTINS COSTA FIGUEIREDO (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, 6 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: 1031945-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELD SEVERO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da intimação do Oficial de justiça para 

devolução do mandado de ID 30533790, requerendo o que entender de 

direito, dando o devido prosseguimento ao feito. Cuiabá-MT, 16 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: 1061973-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P DE TARCIO RESMINI MENO - RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

PAULO DE TARCIO RESMINI MENO (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, 16 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036164-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARTINS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id.30266238 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 16 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: 1010867-02.2018.8.11.0041

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:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 

29948155. Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009012-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE NERI DE ARRUDA OAB - MT25425/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 16 

de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038386-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA (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:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que os Embargos 

Declaratórios opostos pelo Autor, bem como, pelo Requerido foram 

opostos tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte 

autora e da parte requerida para, querendo, contrarrazoar os respectivos 

Embargos Declaratórios. Em tempo, informo que ELIEZER JOSE TEIXEIRA 

interpôs recurso de Apelação nos autos PJe 1032265-05.2018.8.11.0041, 

em apenso. Cuiabá-MT, 16 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: 1007582-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal, bem como, 

manifestar-se acerca dos documentos acostados pela Defensoria Pública. 

Cuiabá-MT, 16 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: 1001356-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FURTADO RODRIGUES (REU)

MT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME - ME (REU)

CLAUDIO ADAO DO ESPIRITO SANTO (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

APRESENTAR NOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS, bem como para 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 
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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, 16 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: 1014436-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL FERREIRA DA SILVA (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, 16 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: 1019341-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACA CAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido no 

endereço Rua 34, Nº 18, Quadra 83, Bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT, 

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, 16 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: 1000091-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO (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 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, 16 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030673-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MILANELLO ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030673-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: GUSTAVO MILANELLO ROCHA CAMPOS Vistos, etc. Defiro 

o requerimento de ID. 24618401, procedendo a pesquisa de endereço do 

Réu via Infojud, momento em que foi declinado local na comarca do Juízo 

Deprecante (extrato anexo) Desta feita, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028845-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DUARTE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028845-26.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JEFERSON DUARTE DE PAULA Vistos, etc. Defiro os 

requerimentos de ID. 15787066 e 27008421, momento em que procedo a 

restrição via Renajud da motocicleta e a pesquisa de endereço do 

Requerido, sendo declinado local com dados incompletos (extrato anexo), 

demonstrando que a realização de diligência é medida inócua. Por 

conseguinte, intimo o Banco para no prazo de 15 dias, arguir o que 

entende de direito, bem como no mesmo prazo requerer a conversão 

destes autos em procedimento executivo, sob pena de extinção, 

INDEFERINDO desde já dilação de prazo. Em caso de silêncio ou pedido 

protelatório, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036082-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE APARECIDA FERREIRA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036082-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUCIANE APARECIDA FERREIRA 

FONTES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO . Vistos, etc. Prefacialmente, procedo a anotação dos 

advogados indicados no ID. 28741889 e 29580686. Destarte, na audiência 

a autora informou a perda do objeto da presente ação, considerando o 

acordo firmado na Ação de Busca e Apreensão ID.28989284, o que fez 

no ID. 29590686. Na avença em comento informa no item 4, que o acordo 

foi feito nesta ação revisional, no entanto, não consta nenhuma 

informação à respeito. Assim, intimo as partes para informarem o 

cumprimento do que foi firmado na ação de busca e apreensão e 

manifestarem quanto a esta ação revisional em 15 dias, sob pena de 

extinção por perda do objeto. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017689-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017689-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME 

Vistos etc... Segue alvará em favor da instituição financeira, conforme 

dados bancários indicados na petição de ID. 29649092. Caixa Econômica 

Federal; Agência nº 3915; Conta Corrente nº 1563-3; Titularidade de 

Conseg Administradora de Consórcios S/A, CNPJ nº 81.742.223/0001-26. 

No mais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias, 

de acordo com o item 3.1.25.2 do Provimento nº 31/2015-CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009851-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009851-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE 

Vistos etc... Em pesquisa ao sistema PJe, verificou-se a existência de uma 

primeira Ação de Busca e Apreensão cujo objeto era o mesmo contrato 

desta ação ajuizada sob o nº 1015726-27.2019.8.11.0041, que tramitou 

perante o juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário. Desta feita, 

de acordo com o artigo 286, inciso II do CPC, in verbis: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Assim, considerando 

que a primeira ação foi distribuída em 15/04/2019 e extinta sem resolução 

do mérito em 25/01/2020, nos termos do artigo 286, o ajuizamento de 

idêntica demanda deveria ter sido realizado perante o juízo onde ocorreu a 

propositura da primeira, ainda que o objeto da segunda demanda seja mais 

amplo que o da primeira. Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o 

assunto: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 286, INC. II, DO CPC. Havendo 

extinção de processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, e 

repropositura da ação com alteração apenas do valor do débito, deve ser 

observada a regra da distribuição por dependência, à luz da regra de 

prevenção erigida pelo art. 286, inciso II, do CPC, de natureza absoluta. 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.000978-7/000, Relator(a): Des.

(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, 

publicação da súmula em 12/07/2019) Posto isso, declino minha 

competência para processar e julgar a presente demanda, determinando a 

remessa deste feito à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007654-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELYARA MARIA GUGELMIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 7 6 5 4 - 5 1 . 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: ELYARA MARIA 

GUGELMIN Vistos, etc. Defiro o requerimento de ID. 25566673 e assim 

CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO 

MONITÓRIA, com fundamento no artigo 329, inciso I do CPC, visto que a 

parte adversa não foi citada. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ADITAMENTO DA INICIAL ANTES 

DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - CONVERSÃO EM AÇÃO 

MONITÓRIA - POSSIBILIBILIDADE. I- Nos termos do Art. 329 do CPC, 

poderá o autor, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.20.002290-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 

18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 

19/02/2020) Destarte, conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

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, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC defiro a citação 

da Requerida. Destarte, em analise a certidão de ID. 20285902, verifico 

que é inconclusiva pois o Sr. Oficial de Justiça não certificou com vizinhos 

se o endereço diligenciado era o local de moradia da Ré. Outrossim, 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, consigno que após o retorno das 

atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de citação, para que 

a Requerida efetue o pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

opor embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito 

que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme 

acima transcrito e, caso não seja localizada, DEVE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA VERIFICAR SE ELA RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. - consigne-se 

no mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a Ré dispensada 

do pagamento de custas processuais. Para tanto, intimo 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, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002247-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002247-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: VALERIANO CORREA DE 

MORAES EXECUTADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Exibição de Documentos. Fora 

prolatada sentença de ID. 15865933 nos seguintes termos: “JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, determinando apenas 

que o réu proceda ao pagamento de 50% das custas processuais”. No 

entanto, o autor opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, 

bem como interpôs Recurso de Apelação que foi provido parcialmente 

para “para determinar a exibição dos contratos assinados pelo autor, bem 

como fixar os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), com 

fulcro no art. 85, §8º do CPC”. Assim, na petição de ID. 28479101 o banco 

noticiou a juntada dos contratos. Na petição de ID. 28817121 o causídico 

do autor requereu o cumprimento da sentença no que tange aos 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.012,38. Por sua vez, o banco 

acostou o comprovante de pagamento no valor de R$ 1.010,00. Assim, 

tendo em vista a diferença mínima entre o valor pleiteado e o valor 

consignado nos autos, INTIMO o causídico Carlos Alberto para 

manifestar-se em 15 dias. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008821-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008821-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSE MANOEL DEMETRIO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Vislumbra-se que o 

Recurso de Apelação interposto pelo autor foi improvido – ID. 30620021, 

assim também o Recurso Especial teve seu seguimento negado – ID. 

30620032 e o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido – ID. 

30620294. Desta feita, intimo as partes para se manifestarem no prazo de 

15 dias, principalmente o autor para recolher as custas processuais, tudo 

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 

necessárias, PROCEDENDO o Sr.Gestor as medidas necessárias para o 

Estado receber seu crédito, conforme orientação da CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000152-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIANE DE PAULA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000152-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: 

GEISIANE DE PAULA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por Aymoré, 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Geisiane de Paula 

Silva. Não obstante o requerimento de ID. 26482655, vislumbro que o último 

cálculo do débito foi acostada aos 03/09/2018 (ID. 15128509), portanto 

intimo o Credor para apresentar planilha atualizada, com a aplicação da 

multa prevista no art. 523, § 1ºdo CPC, tudo no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento. Em caso de silêncio, remetam-se os autos a arquivo com 

as anotações e baixas devidas, visto a conclusão da prestação 

jurisdicional com a prolação da sentença de mérito. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042574-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042574-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FELIPE MARQUES DE SOUZA 

FILHO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Trata-se os autos de Ação de Consignação 

em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Felipe 

Marques de Souza em face de BV Financeira S/A Crédito – Financiamento 

e Investimento. Em diligência ao sistema PJE foi constato o ajuizamento de 

ação idêntica, nº 1032699-57.2019 aos 24/07/2019 que tramitou na 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, momento em que a Instituição 

Financeira foi intimada a esclarecer o ocorrido, sob pena de extinção por 

litispendência – ID. 24507225. Ao manifestar o Requerente reconhece que 

a referida ação foi ajuizada primeiro, entretanto foi extinta sem resolução 

do mérito, conforme cópia da sentença no ID. 25522757, pleiteando 

portanto pelo prosseguimento deste feito (ID. 25522741). Destarte, com 

fulcro no art. 286, inciso II do CPC, remetam-se os autos à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, com as baixas devidas, haja vista ser o 

Juízo competente para processar e julgar o feito. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023301-23.2018.8.11.0041

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:

ROBSON CARLOS LUCHI (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023301-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: ROBSON CARLOS LUCHI Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO –SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ROBSON CARLOS LUCHI, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que firmaram as partes a ‘Proposta de Abertura de 

Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física – C/C 

40666-0, com a concessão de limite, a título de Adiantamento a 

Depositantes no valor de R$ 2.294,11, bem como concedeu um crédito, a 

título de Cheque Especial no valor de R$ 2.099,80; por meio da ‘Proposta 

de Adesão e Solicitação do Cartão Sicredi Visa Gold Chip Múltiplo – C/C 

40666-0, de 16/09/2014, foi concedido o limite de R$ 12.162,02; e por meio 

do ‘Contrato de Credito Pessoal Préaprovado Canais Sicredi nº 

B50630054-2’, de 12/01/2015, foi concedido o crédito de R$ 9.100,00, 

para pagamento em 24 parcelas. Diante de a inadimplência, alega ser 

credora da parte ré da importância de R$ 122.397,82, atualizada até 

11/06/2018. Posto isso, pleiteia pela condenação do réu ao pagamento de 

R$ 122.397,82 ou a conversão do mandado monitório em executivo. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 122.397,82 e acostou documentos. Por não 

ter sido o réu localizado nas diligências perpetradas, encontrando-se em 

local incerto e não sabido, foi citado por edital (Id. 19844219), sendo 

nomeado o Defensor Público em atividade no juízo como curador especial, 

que apresentou no Id. 24597245 contestação por negativa geral. 

Impugnação à contestação Id. 25519172, afirmando não ser o caso de 

justiça gratuita, com a manutenção das cláusulas contratadas. 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, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora o recebimento 

de valor decorrente de diversos contratos firmados entre as partes, a 

saber: - Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos 

e Serviços – Pessoa Física – C/C 40666-0, conforme documento Id. 

14444491 e cláusulas gerais Id. 14444505, conforme memória 

discriminada Id. 14444539, bem como extratos do cheque especial Id. 

1444530 e memória discriminada Id. 14444543; - Proposta de Adesão e 

Solicitação do Cartão Sicredi Visa Gold Chip Múltiplo – C/C 40666-0, 

conforme documento Id. 14444137, cláusulas gerais Id. 14444138, faturas 

de cartão Id. 14444520 e memória discriminada Id. 14444553; - Contrato de 

Credito Pessoal Pré aprovado Canais Sicredi nº B50630054-2, conforme 

Ficha Gráfica da operação Id. 14444144 e memória discriminada Id. 

14444557. Considerando a citação editalícia, e a contestação por negativa 

geral (Id. 24597245), sem apontamento de qualquer irregularidade outra, 

ao contrário, com a assertiva de que “não se verifica vício evidente no 

contrato firmado entre as partes, máxime em razão da taxa de juros 

contratada”, constando nos autos a documentação que revela o direito da 

credora, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a 

procedência da ação é medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA 

E INVESTIMENTOS OURO VERDE DE MATO GROSSO –SICREDI CENTRO 

NORTE MT em face de ROBSON CARLOS LUCHI, condenando o réu ao 

pagamento de R$ 122.397,82, em decorrência do contrato que ampara a 

inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, 

prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial 

do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). 

Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora 

especial da parte ré, sem comprovação de sua hipossuficiência, 

condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, 

sem impulso dos autos pela autora, arquive-se, com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de abril de 2.020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039044-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA BREMM (EXECUTADO)

EDER CUNHA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039044-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: EDER CUNHA DE ALMEIDA, ROMILDA 

BREMM Vistos, etc. Verifica-se dos autos que as partes entabularam 

acordo pugnando por sua homologação e consequente extinção do feito 

(ID. 30648214). Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com 

amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das 

partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057834-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057834-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos, etc., 

Vislumbro dos autos que as partes entabularam acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 29703274) Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, o que faço com amparo legal no 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062075-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.M.F. LARA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1062075-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: L.M.F. LARA EIRELI - ME Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de L M F LARA EIRELI, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram 

contrato de FINANCIAMENTO Nº 41251295, para aquisição do veículo, 

Marca Volkswagen, Modelo Virtus, Placa: QCD-8809 descrito na inicial. 

Ante a constituição em mora, pleiteou o Requerente pela concessão de 

liminar de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da Requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 83.871,74. A liminar foi deferida conforme ID. 28709551, 

sendo o bem foi apreendido aos 14 de fevereiro de 2020, conforme infere 

a certidão de ID. 29336254, sendo a Requerida citada na mesma 

oportunidade (ID. 29336255). É o breve relato. Decido. Considerando que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito da autora 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado. Intimo a Instituição Financeira para, em 15 dias 

depositar o valor referente às diligências complementares efetuadas e 

descritas na certidão de ID: 29336255. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. 

Oficial de Justiça para tomar as medidas que entende cabíveis. Indefiro o 

pedido de baixa da restrição judicial sobre o veículo por meio do sistema 

RENAJUD, objeto do contrato, em face da inexistência de determinação 

judicial nesse sentido (ID. 29367820). Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034514-89.2019.8.11.0041

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:

NATALIA OLIVEIRA FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034514-89.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: NATALIA OLIVEIRA FRANCA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

29180578 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro a 

expedição de ofício ao Detran para baixa de restrição no prontuário do 

bem, haja vista que não houve determinação nos autos neste sentido. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059444-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 
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(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1059444-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 31290059 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro a 

expedição de ofício ao Detran para baixa de restrição no prontuário do 

bem, haja vista que não houve determinação nos autos neste sentido, bem 

como expedição de ofício ao SERASA para retirada de restrição em nome 

da Requerida, posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio autor. Ante 

a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035918-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOZENIL MARQUES DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-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: 1035918-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: LOZENIL MARQUES 

DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, 

SERASA S/A. Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Revisional de 

Contrato em fase de cumprimento de sentença. O banco efetuou o 

depósito de ID. 21618522 a título de quitação da obrigação, no entanto, 

atentando-se ao teor da sentença este foi intimado para se se manifestar. 

Assim, o banco apresentou a planilha de ID. 24529920 onde consta em 

aberto perante o Banco Mercantil o montante de R$ 3.386,91, da qual a 

autora concordou. Assim, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Segue alvará 

em favor da autora, conforme dados bancários indicados na petição de ID. 

29726328 e poderes de ID. 10882942. Banco Santander – 033; Agência nº 

3466; Conta Corrente nº 01005976-1; Titularidade de Esly Geraldo 

Pinheiro, CPF nº 538.130.651-20. Ato contínuo intimo o banco para indicar 

seus dados bancários para levantamento do valor remanescente, no 

prazo de 15 dias. Em caso de silêncio, após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035232-23.2018.8.11.0041

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:

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA (REU)

ELAINE DE CASTILHO MOURA SOUZA (REU)

LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035232-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: LANNE MODA FASHION E CONFECCOES LTDA - ME, 

CLEOMAR ALVES DE JESUS SOUZA, ELAINE DE CASTILHO MOURA 

SOUZA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração em face de a 

sentença ID.28576838 que julgou parcialmente os pedidos dispostos na 

inicial aduzindo a Cooperativa, que há cláusula prevendo a capitalização, 

contida no item TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, redundando em 

contradição. Os Embargados foram pela sua rejeição. É o relatório 

necessário. Da simples análise da sentença denota-se que foram 

rebatidos todos os temas aventados na inicial e embargos a monitória, 

inclusive, quanto a capitalização em cada contrato, portanto, evidencia-se 

a finalidade de rediscutir a matéria o que não encontra amparo legal, 

ademais, não há contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material, 

mas sim descontentamento com o resultado, até porque traz a baila 

capitalização disposta em cláusula que trata de matéria diversa, ou seja, 

liquidação antecipada. Assim, REJEITO os declaratórios. Transitada em 

julgado e nada requerendo, dê-se vista a Defensoria Pública como 

requerido no ID.29645057. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020128-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DIST. DE PECAS MOTO PONTO COM EIRELI - 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. 

1020128-59.2016.8.11.0041; Valor da causa: R$ 230.615,51; ESPÉCIE: 

[Acessão, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]; TIPO: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 POLO PASSIVO: Nome: DIST. DE PECAS 

MOTO PONTO COM EIRELI - ME; Nome: CLEBER PEREIRA DA SILVA 

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/ 
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DECISÃO: "Vistos, etc. Defiro o requerimento de ID. 22550215, momento 

em que procedo a pesquisa junto aos sistemas Infojud e Infoseg, a fim de 

localizar o endereço dos Executados. Ante o resultado positivo apenas 

quanto a Ré Distribuidora de Peças, expeça-se mandado de citação a ser 

cumprido no endereço: Rua São Cristovao, n° 251, Bairro Dom Aquino, 

nesta capital. Para tanto, intimo 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, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Retornando o mandado negativo, proceda-se a citação 

editalícia dos Réus, 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, 16 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016759-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016729-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016739-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016698-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como COMPROVAR A MORA DA PARTE REQUERIDA, no endereço do 

contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003306-85.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

COTTON - KING LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR OAB - SP235379-A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a distribuição, via postal, da carta de 

intimação de id 31285712, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034556-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo 

por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo 

manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. 
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Cuiabá, 16.04.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

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:

GEANE CORREIA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em detida análise aos autos, verifica-se a impossibilidade de 

prosseguimento sem auferir o real valor do débito diante da impugnação 

efetivada pela parte requerida por discordar com o valor apresentado pelo 

autor. De outra banda, denota-se que a parte requerida está amparada 

pela justiça gratuita, conforme v. Acórdão, portanto, não poderá arcar com 

os custos dos honorários periciais. Conforme certidão dos autos, o 

Contador deste Juízo, não está habilitado a proceder a adequação do 

contrato. Assim, revogo em parte a determinação do id n. 24631297, 

devendo o autor arcar com os honorários do perito, como ali consignado. 

Primeiro por ser seu interesse o recebimento do valor da condenação. 

Segundo, porque exige a perícia técnica para ter a certeza do valor da 

condenação. Assim, intime-o para no prazo legal, proceder o referido 

depósito, sob pena de bloqueio e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

16.04.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022265-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022265-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ANGELA RITA 

CHRISTOFOLO DE MELLO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Cumpra-se sentença prolatada e após o trânsito em julgado, 

cumpra-se como ali consignado. Após, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008318-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BUFFET LEILA 

MALOUF LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Em face da anuência da 

parte exequente, em relação ao valor pretendido a ser levantado pelo 

executado no id. 30997721. Expeça-se Alvará, do valor ali indicado e 

anuído pela exequente (id. 31186810). Após, cumpra-se determinação de 

id. 31024632, arquivando o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação 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))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035822-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO 

Vistos, etc. Diante da certidão de id. 31251656, proceda-se nova pesquisa 

junto ao bancenjud para verificar se foi transferido o valor bloqueado de 

R$ 5.458,63 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

três centavos), com a data qual deveria ser transferido. Em caso positivo, 

peça novamente a vinculação junto a conta única, remetendo cópia. Ao 

contrário, oficie-se ao Banco Central do Brasil, informando a inércia da 

Instituição Financeira Caixa Econômica Federal (id. 22838536), em cumprir 

operações junto ao Bacenjud, remetendo cópia do detalhamento da 

transferência, do valor para conta única e a informação prestada por esta. 

Atualize-se o valor da penhora on line não transferido, desde a data que 

foi penhorado e após, expeça-se mandado para o meirinho efetivar a 

transferência do valor apurado para conta única, na "boca do caixa", em 

qualquer das agências da Caixa Econômica Federal. Faculto ao meirinho, 

todas as prerrogativas de Lei, inclusive prisão em flagrante daquele que 
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obstar a medida. Efetivada a constrição, expeça-se alvará como já 

determinado nos autos e aguarde-se cumprimento do acordo. pós, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035822-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO 

Vistos, etc. Diante da certidão de id. 31251656, proceda-se nova pesquisa 

junto ao bancenjud para verificar se foi transferido o valor bloqueado de 

R$ 5.458,63 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 

três centavos), com a data qual deveria ser transferido. Em caso positivo, 

peça novamente a vinculação junto a conta única, remetendo cópia. Ao 

contrário, oficie-se ao Banco Central do Brasil, informando a inércia da 

Instituição Financeira Caixa Econômica Federal (id. 22838536), em cumprir 

operações junto ao Bacenjud, remetendo cópia do detalhamento da 

transferência, do valor para conta única e a informação prestada por esta. 

Atualize-se o valor da penhora on line não transferido, desde a data que 

foi penhorado e após, expeça-se mandado para o meirinho efetivar a 

transferência do valor apurado para conta única, na "boca do caixa", em 

qualquer das agências da Caixa Econômica Federal. Faculto ao meirinho, 

todas as prerrogativas de Lei, inclusive prisão em flagrante daquele que 

obstar a medida. Efetivada a constrição, expeça-se alvará como já 

determinado nos autos e aguarde-se cumprimento do acordo. pós, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-32.2019.8.11.0041

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))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (EXECUTADO)

CLEODETE TEREZINHA LINHARES (EXECUTADO)

ALCIR LINHARES (EXECUTADO)

JOHNATA LINHARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041469-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Deverão os requeridos se manifestarem sobre a proposta dos honorários 

periciais apresentado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EXEQUENTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Deverão as partes para manifestarem sobre proposta de honorários e 

apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))
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JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Arrematante tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018733-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024044-96.2019.8.11.0041

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:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO (EXECUTADO)

KARINA IARA BARROS DA SILVA SODRE (EXECUTADO)

KARINA IARA BARROS DA SILVA SODRE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024044-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: KARINA IARA BARROS DA SILVA SODRE - 

ME, KARINA IARA BARROS DA SILVA SODRE, ALAN DA SILVA SODRE 

DE CARVALHO Vistos, etc. O postulado pela parte autora no id. 

31249947, não condiz com a realidade processual, quando já foi efetivada 

pesquisa junto ao Renajud no id. 24654982, e a parte autora manifestou 

sobre a referida no id. 25004810. Desta forma, deverá a parte autora 

indicar bens passíveis de penhora, como já determinado nos autos, não 

devendo prosperar pedidos repetitivos. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046936-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Cuiabá, 16.04.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016441-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016441-35.2020.8.11.0041. AUTOR: WILSON ALVES DA SILVA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora apresentou a presente 

Ação de Reparação de Danos Materiais, contra Banco do Brasil S/A, e, em 

síntese pretende a parte autora a condenação da parte autora, ao 

pagamento da importância de e R$ 32.981,58 (trinta e dois mil novecentos 

e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), à título de danos 

materiais, referente aos valores subtraídos e/ou não repassados para a 

conta individual, por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, 

ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Elucidou 

que o saldo levantado não condiz com os rendimentos e atualizações 

monetárias, razão pela qual pretende com a presente ação a reparação 

pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. Depreende-se nos autos 

que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese 

sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz com os 

rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao 

requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. Contudo, em que 

pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário, o que é o caso dos autos. Além 

do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já 

pacificou o entendimento em conflitos de competência, entendendo que 

não deverão as ações eminentemente de natureza cível, tramitar perante 

as varas de competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o 

entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria 

perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as varas 
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cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL E 11ª VARA 

CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL PARA JULGAR A 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO PROCEDENTE. 

Considerando que a demanda não envolve interesses BANCÁRIOS típicos 

de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação 

de danos que envolve também a Seguradora, cujo pedido não está 

cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. (N.U 

1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, dispensável suscitar o conflito de competência, 

em face de vários incidentes de conflitos de competência dirimidos por 

este E, TJMT. Assim retornem ps autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016822-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEY SILVERIO DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016822-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MARISLEY SILVERIO DE GODOY 

REU: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos, etc. Uander Silverio de 

Godoy, representado pela sua Procuradora Marisley Silverio de Godoy 

apresentou a presente Ação de Repetição de Indébito cumulada com 

Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do da Sicredi 

Cooperativa de Crédito Rural. Em síntese sustenta que é titular da Conta 

Corrente nº 91226-3, Agência: 0804-4, e Conta Poupança nº 

2.0804.91226-3, Agência: 0100, junto a Cooperativa de Crédito SICREDI e 

que, funcionários da Cooperativa SICREDI, realizaram saques em dinheiro 

e pediram um cartão de crédito, em nome do autor/Correntista, e que, tal 

ato foi investigado e provado que os funcionários da Cooperativa SICREDI, 

que praticaram o desvio do dinheiro. Asseverou que foi devolvido só o 

capital, ou seja, não houve a correção monetária, correção dos juros das 

aplicações pelo tempo em que foi contratado, o que pretende que seja 

devolvido. Requereu a condenação da parte requerida em danos materiais 

no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); lucros cessantes e repetição 

de indébito, bem como, a condenação em danos morais a ser fixado pelo 

Juízo. Pugnou pela gratuidade da justiça; inversão do ônus da prova e 

apresentação de extratos, e que a parte requerida se abstenha de 

proceder com descontos de taxas de cartão, entre outros que não foram 

contratados. Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos, materiais e morais 

ocasionados, em decorrência dos saques e confecção de cartão de 

crédito em seu nome, por parte dos funcionários da Cooperativa de 

Crédito, bem como, lucros cessantes e repetição de indébito. Em que pese 

ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado 

no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – 

QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA 

EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante o nome 

dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de 

relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a condenação desta à 

restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a 

competência para o processamento e julgamento é de uma das varas 

cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito 

bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não 

ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a QUAISQUER SITUAÇÕES 

FINANCEIRAS de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 

1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.(N.U 1000185-77.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019). Desta forma, face 

ao entendimento do E. TJ/MT declino a minha competência para processar 

e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016861-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016861-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EDESIO MARTINS DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Edésio Martins da Silva, apresentou 

a presente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer com c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela contra Banco Bradesco. Sustenta que financiou no 

mês de novembro/2016, junto à referida Instituição Financeira, o imóvel 

residencial localizado na Rua Athenas nº 165, Condomínio Golden Green, 

Bloco 01, Apartamento 106, Bairro Rodoviária Park (Contrato NR. 

000860952-7) – id. 31287114, e que, por algum tempo atrás, vinha 

pagando o financiamento, mas que, devido ao atraso na liberação de 

valores que este patrono possui direitos em vários processos, acabou 

acumulando parcelas atrasadas. Asseverou que recebeu uma notificação 

extrajudicial informando que o imóvel acima foi objeto de leilão, porém 

afirma não ter sido notificado pessoalmente sobre a realização do referido 

leilão. Pretende com a presente ação a antecipação parcial da tutela, 

autorizando o uso do FGTS para quitar as prestações atrasadas e que 

determine o direito deste patrono permanecer em sua residência, bem 

como, o cancelamento de qualquer procedimento administrativo no sentido 

de retomada do imóvel e de poder permanecer no imóvel. Requereu a 

concessão da gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova, e a 

condenação da parte requerida nas custas processuais e honorários 

advocatícios. Pois bem. Em consulta ao Sistema do PJE, constata-se a 

existência da distribuição da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer 

com c/c Pedido de Antecipação da Tutela contra Banco Bradesco 

(Processo nº 1004645-81.2019.8.11.0041), em trâmite perante a 1 Vara 

Especializada de Direito Bancário, desta Comarca, movida pela parte 

autora em face do Banco Bradesco, distribuída em 02/02/2019, onde o 
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objeto da lide é o Contrato de Financiamento Imobiliário NR. 860952-7 (id. 

17759454), bem como, os pedidos são praticamente os mesmos 

v e n t i l a d o s  n o s  p r e s e n t e s  a u t o s  ( P r o c e s s o  n º 

1016861-40.2020.8.11.0041), com apenas uma diferença, que na época 

da distribuição daquela ação, o bem ainda não havia sido levado à leilão, 

como informado, na presente ação. Destaca-se que as ações acima 

descritas, possuem as mesmas partes e com o mesmo objeto, o Contrato 

de Financiamento Imobiliário NR. 860952-7, e, em ambas às ações as 

pretensões são as mesmas, quais sejam, autorização do uso do FGTS 

para quitar as prestações atrasadas; permanecer no imóvel; 

cancelamento de qualquer procedimento administrativo no sentido de 

retomada do bem. Desta forma, para que não haja decisões conflitantes e 

prejuízo para as partes, declino a competência deste Juízo, conforme 

preceitua os art. nº 55, §1º e §3º, 58 e 59 do CPC, considerando a 

distribuição em primeiro lugar da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer 

com c/c Pedido de Antecipação da Tutela (Processo nº 

1004645-81.2019.8.11.0041), em trâmite perante a 1 Vara Especializada 

de Direito Bancário, com as mesmas matérias ventiladas na presente ação 

(Processo nº 1016861-40.2020.8.11.0041). Assim, remeta-se a presente 

Ação Declaratória de Obrigação de Fazer com c/c Pedido de Antecipação 

da Tutela (Processo nº 1016861-40.2020.8.11.0041), em decorrência de 

ali tramitar também Ação Declaratória de Obrigação de Fazer com c/c 

P e d i d o  d e  A n t e c i p a ç ã o  d a  T u t e l a  ( P r o c e s s o  n º 

1004645-81.2019.8.11.0041), que versa sobre o mesmo contrato, qual 

seja, Contrato de Financiamento Imobiliário NR. 860952-7, e que ali foi 

distribuída em primeiro lugar na data de 02/02/2019. Cumpra-se. CUIABÁ, 

16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016884-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES CANDELARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016884-83.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: EURIDES CANDELARIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030139-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMY BRITO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO COLETA DE ALMEIDA OAB - MT13554-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 15.04.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007607-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007607-48.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALIANCA 

LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI Vistos, etc. Bradesco 

Administradora de Consorcios Ltda, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar contra Alianca Locadora de Automoveis EIRE, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato grupo/cota 

de consórcio nº 8238/158 – id. 5506719 - Pág. 1/ 5506719 - Pág. 8. Alegou 

que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento 

da com vencimento em 10/11/2016, requerendo a concessão de liminar 

para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos de id. 5506711/ 5506724 -. A liminar foi concedida 

id. 5518667, sendo cumprida no id. 20693088/ 20693393. O requerido foi a 

citado e intimado da apreensão por edital id. 27394045/ 27394046. 

Decorrido o prazo, a parte requerida não apresentou resposta conforme 

certidão de 29923931, razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia e 

nomeando-lhe Curador Especial id. 26454870. O requerido apresentou 

contestação por negativa geral (id. 31085450). Asseverou, ainda, que não 

foi verificado vícios no contrato firmado. Rogou pela improcedência da 

ação. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar contra Aliança Locadora de Automoveis EIRE, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do Contrato grupo/cota 

de consórcio nº 8238/158. Por seu turno, o requerido apresentou 

contestação por negativa geral. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, 

dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do 

feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. As partes firmaram o contrato de 

consórcio nº 8238/158 – id. 5506719 - Pág. 1/ 5506719 - Pág. 8., 

ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na 

inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 
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que a requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação desde 10/11/2016, assim resta caracterizando sua 

total inadimplência. Fato incontroverso. É patente, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois 

se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) 

ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297. A 

alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja abusiva, 

e não significa que o consentimento para sua formação seja viciado. O 

autor conhecida o valor total da obrigação desde o início do contrato. A 

boa-fé contratual não serve apenas para proteção do consumidor, mas 

também é instrumento de compatibilização do desenvolvimento econômico. 

Em face da apreensão do veículo, deverá o requerente apresentar a nota 

fiscal da venda do bem, com o valor do débito da requerida com o seu 

abatimento. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo com Resolução de Mérito e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. 

Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse 

do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com 

prestação de contas da venda do bem em vinte dias. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em dez por cento da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a 

parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito 

em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003259-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003259-79.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANTONIA DOS SANTOS 

SILVA Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão contra Antonia dos Santos Silva, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 165471130 firmado entre as 

partes anunciado no id. 28448971. Alegou que a parte requerida não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas em 01/10/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. 28448969/28448975. A liminar foi concedida no id. 

28459685 e cumprida no id. 29209518/29209523. A parte requerida 

postulou pela assistência judiciária e informou a interposição de Recurso 

de Agravo de Instrumento, acostando documentos de id. 

29899522/29899537 e contestação de id. 29901070 e fez uma síntese dos 

fatos. Arguiu a ausência de constituição em mora uma vez que o Aviso de 

Recebimento encaminhado no endereço contratual retornou como 

“desconhecido” e a nova tentativa foi direcionado para o estado de 

Alagoas, local diverso do contratual bem como onde ocorreu a apreensão 

do bem. Sustentou sobre a tempestividade da defesa, bem como postulou 

a concessão da justiça gratuita. No mérito, requereu a condenação da 

parte requerente em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e 

induzir a erro já que a não foi suficiente diligenciado para que a notificação 

fosse entregue no endereço contratual. Pleiteou pela revogação da liminar 

em face da ausência de constituição em mora, bem como a restituição do 

veículo. Rogou pela improcedência da ação. Em seguida, o autor 

presentou réplica a contestação (id. 31094079), e impugnou o pedido de 

justiça gratuita, bem como sustentou a validade da notificação 

encaminhada para a constituição em mora, ratificando a tese inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão contra Antonia dos 

Santos Silva, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face 

Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 

165471130. Por seu turno, a requerida arguiu ausência de comprovação 

da mora e pretendeu a concessão dos benefícios da assistência judiciária. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em 

audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para 

receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo 

Civil. Razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, 

considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, 

dispensando a dilação probatória. Há impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para 

aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas 

partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há como inferir 

ser a referida pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Anote-se. Passo a análise 

da preliminar por ausência de notificação para a constituição em mora bem 

como inexistência de instrumento de protesto. Denota-se a notificação 

extrajudicial de id. 28448972 foi encaminhada para o endereço da 

requerida, ditado por ela no contrato, restando infrutífera, pelo motivo 

“desconhecido”. É requisito essencial para a ação de busca e apreensão, 

a existência da alienação fiduciária e a comprovação de mora. No caso de 

mora, cabe a parte declinar novo endereço em caso de mudança, não 

estando afeto ao requerido ficar buscando endereço. Remetida a 

notificação no endereço do contrato, independente de recebida pelo 

devedor, resta configurada a mora. Vejam que na procuração outorgada 

pela parte requerida no id n.29899599 – pag.1, outro foi o endereço 

declinado pela requerida. Apesar de tratar do mesmo bairro, a 

especificação foi outra. Ora, a parte requerida anuiu ao contrato firmado, 

mesmo ciente que ali estava constando endereço diverso do seu, 

portanto, não há como imputar ao autor a inexistência de mora a qual deu 

causa. A falta de pagamento está demonstrada, bem como o 

encaminhamento da notificação no endereço do contrato, satisfazendo 

determinação legal e uníssona jurisprudência. Desta forma, não há como 

imputar má-fé ao autor, pois quem agiu indevidamente, foi a parte 

requerida. Não havendo causa para revogação de liminar ou restituição do 

bem à parte requerida. A alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, 

devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 
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Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo, ficando a 

parte requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito 

em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057048-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE ALMEIDA (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:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057048-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GERALDO DE 

ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Geraldo de Almeida, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de 

Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela 

de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e 

Indenização por Dano Moral contra Banco Banco Bmg S.A. Inicialmente 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou, em 

síntese, que é servidor público e que buscou a Instituição requerida com o 

intuito de obter um empréstimo consignado tradicional, todavia foi 

ludibriado com a realização de outra operação. Asseverou que teve um 

TED creditado em sua conta bancária no valor de R$ 2.017,00 (dois mil, 

dezessete reais), referente a referida operação. Elucidou que o 

empréstimo contratado se trata de contração de cartão de crédito com 

reserva de margem consignável (RMC). Afirmou que a contratação 

realizada não foi a solicitada. No mérito, sustentou sobre a aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor e a violação do dever de informação 

na fase pré-contratual. Aduziu sobre a nulidade da contratação de cartão 

de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Elucidou sobre a 

taxa de juros superior àquela divulgada pelo banco central. Pugnou pela 

indenização do dano moral caracterizado no importe de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Pleiteou a devolução em dobro dos valores cobrados a 

maior. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos 

descontos em folha de pagamento a título de cartão de crédito com 

reserva de margem consignável (RMC). Requereu a inversão do ônus da 

prova. Rogou pela concessão da antecipação da tutela, os benefícios da 

justiça gratuita, a concessão, a limitação dos juros a taxa média do Bacen 

de 2,11% ao mês e subsidiariamente, a conversão do termo de adesão de 

cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para 

empréstimo consignado. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 

26723936 - Pág. 1 / Núm. 26723924 - Pág. 1. A justiça gratuita foi 

indeferida, nos termos da decisão de id. Núm. 26774905 - Pág. 1, razão 

pela qual a parte requerente procedeu com o recolhimento das custas 

processuais (id. Núm. 28125190 - Pág. 1 / Núm. 28125189 - Pág. 1). Nos 

termos da decisão de id. Núm. 28233935 - Pág. 1 a tutela de urgência foi 

indeferida. Em resposta, o requerido (id. Núm. 29418707 - Pág. 1), 

apresentou contestação fazendo uma síntese da demanda. No mérito, 

enfatizou sobre a contratação do cartão de crédito. Sustentou sobre a 

validade do contrato celebrado. Elucidou sobre os efeitos do contrato. 

Sustentou a utilização do cartão de crédito pela parte autora. Declarou a 

inexistência de dano moral. Refutou o pedido de restituição do indébito em 

dobro. Asseverou sobre a possibilidade de compensação do crédito. Do 

não cabimento da inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Juntou documentos de id. Núm. 29418708 - Pág. 1 / 

Núm. 29418725 - Pág. 11. O autor apresentou réplica à contestação (id. 

Núm. 30602579 - 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 Nulidade de 

Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) 

e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada 

Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano 

Moral 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 efetuar descontos em folha de pagamento a título de 

cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); a inversão 

do ônus da prova; a condenação em indenização por danos morais; a 

devolução em dobro dos valores cobrados a maior e limitação da taxa de 

juros para 2,11% 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, pronto o feito para julgamento. 

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato questionado foi acostado 

nos autos no id. Núm. 29418711 - Pág. 1, pela parte requerida onde ali 

ficou anuído expressamente pelo autor, como pelas faturas juntadas no id. 

id. Núm. 29418714 - Pág. 1 / Pág. 26, estes são suficientes para o 

julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do débito, ao contrário 

do réu que deverá provar esse fato. Patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. No caso, depara que as razões postas na inicial não 

têm prevalência, pois a simples análise no Termo de Adesão – n.º da 

adesão 28751143 (id. Núm. 29418711 - Pág. 1), denota que foi regular e 

devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. Ademais, no 

aludido termo está bem destacado em seu cabeçalho a forma de 

contratação do crédito, sendo que a parte requerente anuiu 

expressamente. O contrato foi devidamente assinado pelo autor, ou seja, 

este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado 

mediante saque dos valores pelo cartão. Ainda consta de forma expressa, 

no item VII - Autorização de desconto na minha remuneração/salário (id. 

Núm. 29418711 - Pág. 2), a forma que ocorreria os descontos mensais a 

serem efetivados na remuneração da parte requerente, correspondente 

ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito 

consignado. Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de 

converter o contrato firmado em empréstimo consignado, considerando 

que houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de 

cartão consignado, como pode constatar no id. Núm. 29418711 - Pág. 1. 

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. 

Improcedente o pleito. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que 

possui o patamar de taxa de 4,90% 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 parte autora paga apenas 

parcialmente à fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo 

devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 

4,90% ao mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em 

financiamentos em geral. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 
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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 das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 2,11% ao mês, 

conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as operações de 

créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do pagamento mínimo do 

cartão de crédito, e por estar na média de mercado. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

somente poderá aquilatar após a adequação do contrato. Havendo 

comprovação de pagamento à maior faculto a restituição de forma simples 

e atualizada. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender 

os descontos na folha de pagamento da requerente até adequação do 

contrato, salvo nos termos aqui dirimido. Quanto à indenização por danos 

morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de 

Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela 

de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e 

Indenização por Dano Moral e ACOLHO em parte o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo 

Civil, e determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente 

ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 2,11% ao mês 

desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela 

de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, 

deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do 

autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário. 

Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada caso 

evidenciado pagamento à maior. 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, 

nada sendo requerido arquivVistos, etc. Geraldo de Almeida, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de 

Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem 

Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e 

Indenização por Dano Moral contra Banco BMG S.A. Inicialmente requereu 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é 

servidor público e que buscou a Instituição requerida com o intuito de obter 

um empréstimo consignado tradicional, todavia foi ludibriado com a 

realização de outra operação. Asseverou que teve um TED creditado em 

sua conta bancária no valor de R$ 2.017,00 (dois mil, dezessete reais), 

referente a operação. Elucidou que o empréstimo contratado se trata de 

contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável 

(RMC). Afirmou que a contratação realizada não foi a solicitada. No mérito, 

sustentou sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a 

violação do dever de informação na fase pré-contratual. Aduziu sobre a 

nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável (RMC). Elucidou sobre a taxa de juros superior àquela 

divulgada pelo banco central. Pugnou pela indenização do dano moral 

caracterizado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pleiteou a 

devolução em dobro dos valores cobrados a maior. Requereu a 

concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha 

de pagamento a título de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável (RMC). Requereu a inversão do ônus da prova. Rogou pela 

concessão da antecipação da tutela, os benefícios da justiça gratuita, a 

concessão, a limitação dos juros a taxa média do Bacen de 2,11% ao mês 

e subsidiariamente, a conversão do termo de adesão de cartão de crédito 

com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 26723936 - Pág. 1 / Núm. 

26723924 - Pág. 1. A justiça gratuita foi indeferida, nos termos da decisão 

de id. Núm. 26774905 - Pág. 1, razão pela qual a parte requerente 

procedeu com o recolhimento das custas processuais (id. Núm. 28125190 

- Pág. 1 / Núm. 28125189 - Pág. 1). Nos termos da decisão de id. Núm. 

28233935 - Pág. 1a tutela de urgência foi indeferida. Em resposta, o 

requerido (id. Núm. 29418707 - Pág. 1), apresentou contestação fazendo 

uma síntese da demanda. No mérito, enfatizou sobre a contratação do 

cartão de crédito. Sustentou sobre a validade do contrato celebrado. 

Elucidou sobre os efeitos do contrato. Sustentou a utilização do cartão de 

crédito pela parte autora. Declarou a inexistência de dano moral. Refutou o 

pedido de restituição do indébito em dobro. Asseverou sobre a 

possibilidade de compensação do crédito. Do não cabimento da inversão 

do ônus da prova. Rogou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou 

documentos de id. Núm. 29418708 - Pág. 1 / Núm. 29418725 - Pág. 11. O 

autor apresentou réplica à contestação (id. Núm. 30602579 - 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 Nulidade de Contrato de Cartão de 

Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de 

Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com 

Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral contra 

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 

efetuar descontos em folha de pagamento a título de cartão de crédito com 

reserva de margem consignável (RMC); a inversão do ônus da prova; a 

condenação em indenização por danos morais; a devolução em dobro dos 

valores cobrados a maior e limitação da taxa de juros para 2,11% 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, denota que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, por tratar de matéria de direito e documental que já estão 

nos autos, pronto o feito para julgamento. Em matéria de fundo, denota-se 

que o contrato questionado foi acostado nos autos no id. Núm. 29418711 - 

Pág. 1, pela parte requerida onde ali ficou anuído expressamente pelo 

autor, como pelas faturas juntadas no id. id. Núm. 29418714 - Pág. 1 / Pág. 

26, estes são suficientes para o julgamento do feito. É sabido que na ação 

declaratória o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato 

constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá provar esse fato. 

Patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. No caso, 

depara que as razões postas na inicial não têm prevalência, pois a simples 

análise no Termo de Adesão – n.º da adesão 28751143 (id. Núm. 

29418711 - Pág. 1), denota que foi regular e devida a contratação entre as 

partes de cartão de crédito. Ademais, no aludido termo está bem 

destacado em seu cabeçalho a forma de contratação do crédito, sendo 

que a parte requerente anuiu expressamente. Não é só, no item III do 

contrato consta expressamente a característica da avença – 

“Características do Cartão de Crédito “BMG Card”, onde fez constar o do 

pagamento da fatura e os demais encargos. Portanto, inviável a tese da 

inicial que não pactou contrato de cartão de crédito. O contrato foi 

devidamente assinado pelo autor, ou seja, este tinha conhecimento da 

contratação do cartão de crédito consignado mediante saque dos valores 

pelo cartão. Ainda consta de forma expressa, no item VII - Autorização de 

desconto na minha remuneração/salário (id. Núm. 29418711 - Pág. 2), a 

forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados na 

remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo 

indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. Nesses 

termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato 

firmado em empréstimo consignado, considerando que houve anuência 

expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como 

pode constatar no id. Núm. 29418711 - Pág. 1. Não há como realizar a 

conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo 
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consignado como pretendido na inicial. Improcedente o pleito. Por outro 

lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao 

patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 

4,90% 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 parte autora paga apenas parcialmente à 

fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, 

não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 5,4030% ao mês e 

anual de 79,4204%, que traduz em exorbitância em relação as taxas 

vigentes nesta natureza bancária. 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 das faturas do cartão de crédito questionado nesta ação deverá 

incidir a taxa de juros de 2,11% ao mês, conforme requerido pela parte 

autora, pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo 

Requerido. Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da 

alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a 

adequação do contrato. Havendo comprovação de pagamento à maior 

faculto a restituição de forma simples e atualizada. “Ad cautelam” concedo 

a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento 

da requerente até adequação do contrato, salvo nos termos aqui dirimido. 

Quanto à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, 

quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o 

dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 

do Código Civil Brasileiro). No caso, o dano moral, não restou configurado, 

sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido 

não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade de 

Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (Rmc) 

e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada 

Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano 

Moral e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, e determino a taxa 

de juros de 2,11% ao mês de forma capitalizada, desde o início do 

pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para 

determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser 

procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo 

se cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário. Faculto a 

repetição de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado 

pagamento à maior. 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, nada sendo 

requerido arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042212-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE SEBASTIANA DE 

ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA Vistos, etc. Banco do Brasil 

S/A devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Monitória contra José Augusto Calhao Barini, Darlene Sebastiana De Assis 

Barini e Tiago Vianna De Arruda visando o recebimento da importância de 

R$ 49.586,72 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e 

setenta e dois centavos), originária do Contrato de Abertura de Crédito 

Fixo nº. 16/49210-2 EX. 40/00682-4, sendo que as partes requeridas não 

honraram em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. 24273171/ id. 24273176. Os 

requeridos acostaram documentos de id. 29041117/id. 29041126 e 

apresentaram embargos monitórios (id. 29050872) e fizeram uma síntese 

da lide. Arguiram inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

essenciais, a comprovar a existência do débito cobrado nos autos. No 

mérito, sustentaram a inexistência e não comprovação do saldo devedor 

visto que foi acostado apenas o demonstrativo da conta vinculada e não 

informada os encargos moratórios efetivamente incidentes na evolução do 

débito. Negam a existência do aludido débito, pois consideram que 

realizaram a plena quitação da dívida, inerente ao contrato em questão, 

com a amortização das parcelas finais no montante de R$ 2.776,08 (dois 

mil setecentos e setenta e seis reais e oito centavos). Elucidaram sobre a 

previsão de cobrança abusiva e ilegal de comissão de permanência 

cumulada com juros moratórios e multa contratual. Postularam, de forma 

subsidiária, a juntada dos extratos completos da conta corrente para 

realização de produção de pericial ante a incidência de encargos de 

comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa 

contratual. Pediram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

inversão do ônus da prova. Rogaram pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Os requeridos novamente vieram aos autos no id. 

29498854 e requereram a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, para fins de realização de perícia técnica contábil, 

com a apresentação visando a apuração do real saldo devedor, se 

realmente existente, considerando os lançamentos realizados a título de 

amortizações, bem como os encargos aplicados na operação bancária em 

questão, ante a evidente demonstração de que o pretenso débito 

origina-se da incidência de encargos ilegais e abusivos (comissão de 

permanência cumulada com juros moratório e multa contratual. O 

Requerente no id. 29796660 apresentou impugnação aos embargos 

monitórios e refutou a preliminar arguida, bem como os demais pedidos e 

ratificou os termos iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Monitória contra 

José Augusto Calhao Barini, Darlene Sebastiana De Assis Barini e Tiago 

Vianna De Arruda visando o recebimento da importância de R$ 49.586,72 

(quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 

centavos), originária do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº. 

16/49210-2 EX. 40/00682-4. Por sua vez, os requeridos arguiram a inépcia 

da inicial pela ausência de documentos essenciais para comprovação da 

dívida; inexistência do saldo devedor e requereram a juntada de todos os 

extratos da conta corrente. Negam a existência do aludido débito, pois 

consideram que realizaram a plena quitação da dívida. Elucidaram sobre a 

previsão de cobrança abusiva e ilegal de comissão de permanência, 

cumulada com juros moratório e multa contratual. Compulsando os autos, 

verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando produção de 

provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e 

documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à 

lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Passo à 

análise das preliminares arguidas. Quanto a alegação dos requeridos de 

inépcia da inicial, ante a ausência de documentos essenciais, esta não 

merece guarida. Isso porque o requerente acostou aos autos todos os 

documentos necessários para consubstanciar a sua ação, como o 

Demonstrativo de Conta Vinculada (id. 24273173); Contrato de Abertura 

de Crédito Fixo NR. 40/00682-4 (id. 24273174); Autorização para débito 

em conta, referente a liquidação das prestações do Contrato (id. 

24273174). Portanto, satisfeito está a sua pretensão, não havendo que se 

falar em inépcia da inicial. Rejeito a referida preliminar. Nesta espécie de 

ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 700), discutir 

o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo 

exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 

373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno 

direito, do título executivo judicial. Como visto nos autos, os requeridos 
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inicialmente sustentam ausência de documentos essenciais para 

comprovação da dívida, bem como, inexistência do saldo devedor, 

contudo, como acima já dirimido houve a apresentação dos aludidos 

documentos, conforme demonstrado pelo Demonstrativo de Conta 

Vinculada (id. 24273173), com a demonstração dos respectivos encargos 

cobrados e o Contrato de Abertura de Crédito Fixo NR. 40/00682-4 (id. 

24273174), com a respectiva especificação dos valores liberados. 

Cumpre ressaltar que o valor indicado no Contrato de Abertura de Crédito 

Fixo NR. 40/00682-4 (id. 24273174) foi devidamente disponibilizado na 

conta corrente do requerido, conforme se verifica diante do Demonstrativo 

de Débito contido no id. 24273173 e os requeridos dele utilizaram até ficar 

devedor do valor de R$ 49.586,72 (quarenta e nove mil, quinhentos e 

oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), como ali demonstrado, com 

as respectivas amortizações. Ou seja, resta um saldo devedor que deve 

ser pago pelos requeridos de R$ 49.586,72 (quarenta e nove mil, 

quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), como 

enfatizado acima. Por outro lado, os requeridos não comprovaram a 

efetiva quitação do referido saldo devedor, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. art. 373, II, do CPC. Sustentam os requeridos a incidência de 

encargos ilegais, em face da expressa previsão contida na cédula de 

crédito comercial de incidência de comissão de permanência cumulada 

com juros moratório e multa contratual. Analisando o Contrato de Abertura 

de Crédito Fixo NR. 40/00682-4 (id. 24273174), verifica-se que as partes 

pactuaram, com relação aos encargos de inadimplência “Cláusula Décima 

Segunda – Inadimplemento” (id. 24273174-Pág.5), a incidência comissão 

de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da 

Resolução 1.129, de 15.05.86, mais juros moratórios à taxa efetiva de 1% 

a.a e multa de 2%. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

é admissível a cobrança de comissão de permanência durante o período 

de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado 

apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato. Vejamos: “CONTRATOS 

BANCÁRIOS – APLICAÇÃO DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – I. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser aplicável o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por serem 

expressamente definidas como prestadoras de serviço (Súmula 297/STJ). 

II. Nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 deste Superior Tribunal de 

Justiça é possível à cobrança de comissão de permanência, a taxas de 

mercado, conforme esteja contratada entre as partes.” (STJ – AGRESP 

630957 – RS – 3ª T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 30.08.2004 

– p. 00285). Negritei. No caso em tela não pode persistir a comissão de 

permanência, considerando que não existe comprovação de que a 

referida teve incidência à taxa de mercado apurada pelo BACEN, limitada à 

taxa do contrato, nos termos da súmula 294 do STJ. Ademais, 

depreende-se que, ficou pactuado a cobrança da comissão de 

permanência, cumulada com juros moratórios e multa, o que também não é 

permitido, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, o que é 

seguido pelo nosso Tribunal de Justiça, vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM 

OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – PRAZO DO RÉU PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

DESATENDIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – 1º APELO DESPROVIDO 

E 2º NÃO CONHECIDO. A cobrança da comissão de permanência é lícita 

após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com 

correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, 

nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. A não observância 

do prazo concedido para a regularização do preparo impede o 

conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do 

art. 1.007 do CPC. (N.U 0049975-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

10/12/2019. Grifei e negritei. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA 

COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OS 

DEMAIS ENCARGOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 472 DO STJ – 

IMPOSIÇÃO DE SEGURO PARA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO – 

CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA – INADMISSIBILIDADE DO 

RECURSO – APELO DESPROVIDO. “(...) A exigência da venda de seguro 

vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo 

dia do seu firmamento resta configurada a venda casada”. ((N.U 

0033167-48.2013.8.11.0041, Relator: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016) É legitima a cobrança de 

comissão de permanência quando contratada e realizada de forma não 

cumulada com os demais encargos moratórios. Inteligência dos 

Enunciados Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior 

Tribunal de Justiça. (N.U 0003406-68.2015.8.11.0051, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). 

Grifei e negritei. Entretanto, ao apresentar demonstrativo de débito não fez 

cumular a comissão de permanência com juros de mora e multa. Nota-se 

diante do demonstrativo de débito juntado nos autos que na normalidade 

fez incidir juros à taxa de 8,007% ao ano, capitalizados mensalmente e na 

mora (id. 24273173), fez constar no inadimplemento a cobrança apenas 

da comissão de permanência com base na variação do FACP, não 

havendo reparo a ser feito. Portanto, deverá permanecer os encargos 

encartados no Demonstrativo de débito, visto que, não houve cobrança da 

comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa 

contratual. Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta 

dúvida de que a parte requerente possui em seu poder, documento escrito 

que comprova a dívida dos requeridos. Através do Contrato de Abertura 

de Crédito Fixo NR. 40/00682-4 (id. 24273174) foi devidamente 

disponibilizado na conta corrente do requerido, conforme se verifica diante 

do Demonstrativo de Débito contido no id. 24273173 e os requeridos dele 

utilizaram até ficarem devedor. 23956712). É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, Julgo por Resolução de Mérito a Ação, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação 

Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 

do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, R$ 

49.586,72 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta 

e dois centavos), originário do Contrato de Abertura de Crédito Fixo NR. 

40/00682-4, qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, 

pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em 

Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, 

Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condeno os requeridos 

nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo, ficando os requeridos intimados pagar a 

condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação 

de multa de dez por cento do valor do débito e expedição de mandado de 

penhora e avaliação. P.R.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014498-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELI ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FOI 

PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000811-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLISE DA SILVA FERREIRA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011973-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDINO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

ANITA PAULA PEREIRA OAB - SP185112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023795-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (DEPRECADO)

ADA GENECI PALAVICINI GARCIAS (DEPRECADO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017477-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CLAUDIO SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BARROS GUEDES NEVES DA SILVA OAB - SP169296 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017477-54.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA EXECUTADO: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, LUIZ 

CLAUDIO SOARES FERREIRA, RICARDO CAIXETA RIBEIRO, EXPRESSO 

NOVA CUIABA LTDA Vistos etc. Intime-se a parte Requerida para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da petição encartada no 

ID 20026404. Ultrapassado o lapso temporal, retornem-me os autos 

conclusos para demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Cuiabá, 6 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004464-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATTEUS SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O AUTOR SOBRE A PETIÇÃO DO REQUERIDO EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA LEILLE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1001751-98.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: EDILZA LEILLE DE 

ARRUDA CPF: 603.905.491-34, MARIANNA BARROS SABER CPF: 

046.353.241-41, BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA CPF: 

002.426.451-27, CLEITON CARLOS KLASNER CPF: 048.863.391-58 POLO 

PASSIVO: REU: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. 

CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016206-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (AUTOR(A))

TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do Embargado, via advogado constituído no processo 

e Execução em apenso, para apresentar impugnação, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030240-82.2019.8.11.0041

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:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS OAB - MT6520/O (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))
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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, 16 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020386-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEGIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO BEM COMO 

SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010746-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA ALVES (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, 16 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022321-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORO DE OLIVEIRA CORREA (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, 16 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: 1003920-29.2018.8.11.0041

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:

IZAIL JOSE DE PAULA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022615-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

D E T E R M I N A Ç Ã O  D O  M M . ( ª ) J U I Z ( A )  D E  D I R E I T O 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1022615-31.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 74.007,61 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 
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BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS - 4 ANDAR - PREDIO PRATA, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA Endereço: RUA BOGOTÁ, 687, CS 02, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-594 A presente tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO , para que apresente contrarrazões ao 

Recurso conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1033520-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (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))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020858-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURO MAGALHAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA APRESENTAR AS CONTRA RAZÕES NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035788-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 16 de 

abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- 

FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015269-58.2020.8.11.0041

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:

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020769-42.2019.8.11.0041

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:

THAYLLA MAYLLA MARTINS NEVES BOMDESPACHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 
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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, 16 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: 1035494-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Citação

Citação 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)

 

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. 1042489-02.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 93.347,04 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Cédula de Crédito 

Bancário, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais]

->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: HELYONY CONCEICAO LEVENTI DE AMORIM Endereço: 

AVENIDA PROFESSORA EDNA MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI, 20, QD 

4B, JARDIM IMPERIAL II, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-001 Nome: RONICHEL 

LUIZ DA SILVA Endereço: AVENIDA PROFESSORA EDNA MARIA DE 

ALBUQUERQUE AFFI, 3, JARDIM IMPERIAL II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78076-001 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: 01. A exequente é uma cooperativa de 

crédito, instituição financeira privada, que admite como associados 

pessoas físicas e jurídicas. 02. Os executados são associados da 

cooperativa exequente, tendo firmado junto a esta, operação de crédito – 

empréstimo para renegociação, representado pela Cédula de Crédito 

Bancário – CCB nº 13556-3, valor da operação R$ 82.209,47 (oitenta e 

dois mil duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos). 03. A Cédula 

de Crédito bancário nº 13556-3, foi emitida em data de 29/03/2018, a ser 

liquidada em 60 (sessenta) parcelas, com vencimento da primeira parcela 

em data de 20/04/2018 e o vencimento da operação em data de 

20/03/2023. 04. A operação de crédito prevista na CCB 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. 05 Sendo assim, a exequente é 

credora dos executados da importância líquida, certa e exigível de R$ 

93.347,04 (noventa e três mil trezentos e quarenta e sete reais e quatro 

centavos), atualizado até 18/10/2018, conforme se depreende da “Ficha 

Gráfica da Operação”, documento em anexo. 06. Registre-se ainda, que 

na “Cédula de Crédito bancário - CCB, Ficha Gráfica da Operação e no 

Relatório de Extrato de Cliente”, consta detalhadamente o valor da 

operação, taxa de juros, taxa de multa, taxa de mora, encargos e 

despesas contratuais, conforme determina o artigo 28, § 2º, I e II, da Lei 

10.931/2004. 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, 13 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).

Citação 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)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (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. 1019803-84.2016.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 23.004,03 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Endereço: AV. CAPITÃO CASTRO, 

3178, CENTRO, VILHENA - RO - CEP: 76980-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD Endereço: RUA NOSSA SENHORA 

DA GUIA, APto 1103, BLOCO A, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-605 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: A EXEQUENTE efetivou concessão de 

crédito ao EXECUTADO(A) através de Cédula(s) de Crédito Bancário - 

CCB nº. 6185-2, na(s) modalidade(s) empréstimo, emitida(s) em 

25/08/2014, no(s) valor(es) de R$ 11.100,00, conforme faz(em) prova 

o(s) título(s) ora acostado(s). Os valores devidos seriam pagos em 24 

parcelas, porém, infelizmente não houve pagamento integral do débito 

causando com isso o vencimento antecipado de toda a dívida. A dívida 

hoje acrescida dos encargos legais e contratuais, frente ao 

inadimplemento encontra-se estimada no total de R$ 23.004,03 (vinte e 

três mil, quatro reais e três centavos), conforme planilha(s) de cálculo 

anexa. Vários foram os esforços feitos no sentido de receber o referido 

crédito do(a) EXECUTADO(A), porém a EXEQÜENTE como se verificou não 

obteve êxito, sendo compelida a promover a presente execução nos 

termos da lei, única alternativa para receber o que lhe é de direito. 

DECISÃO: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 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 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, 16 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: 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)

 

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. 1019132-90.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 53.832,35 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

SICREDI CENTRO NORTE Endereço: AV MATO GROSSO, 1157, CIDADE 

NOVA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI Endereço: RUA 

CUIABÁ, 01, QD. 115, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-438 Nome: 

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA Endereço: ALAMEDA SETE, 01, QD. 1 

SETOR 2, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-472 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 
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ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. RESUMO DA INICIAL: Em 25 

de setembro de 2014, os Executados emitiram em favor da Exequente a 

Cédula de Crédito Bancário nº B41231806-5, no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e 

sucessivas, no valor de R$ 1.059,34 (mil e cinquenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos) cada, sendo a primeira com vencimento para 25 de 

outubro de 2014, com o vencimento final em 25 de setembro de 2018. O 

co-executado SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA subscreveu o referido 

contrato na qualidade de avalista, ou seja, garantidor solidário, com 

irrestrita responsabilidade solidária ao adimplemento do negócio jurídico 

entabulado, obrigando-se pelo pagamento do saldo devedor contratual e 

acessórios. Ocorre, entretanto, que, após a concessão do crédito, os 

devedores não procederam com o devido adimplemento do título, deixando 

de pagar as prestações/obrigações pactuadas vencidas a partir da 

parcela nº 16 (dezesseis), conforme cálculo anexo. Desta forma, ocorreu 

o vencimento extraordinário do contrato, que foi considerado vencido 

antecipadamente, com a imediata exigibilidade de toda a dívida vencida e 

vincenda, além da incidência de juros e encargos moratórios pactuados, 

sendo a Exequente credora da importância de R$ 53.832,35 (cinquenta e 

três mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

decorrente da Cédula de Crdito bancário supracitada, de titularidade dos 

Executados. DECISÃO: 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 

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. 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, 16 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025060-85.2019.8.11.0041

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:

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

 

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 do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1025060-85.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 40.115,17 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE Endereço: Av. Mato Grosso, 

1.577, Cidade Nova, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3508, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 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 a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 40.115,17 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, 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 mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Autora concedeu à Requerida um limite de crédito 

renovável em sua conta corrente nº 27554-6. Conforme planilhas anexas, 

a Emitente encontra-se atualmente com o limite negativo em R$ 40.115,17 

(quarenta mil cento e quinze reais e dezessete centavos). Assim, a 

Requerida encontra-se em mora pelo valor total de R$ 40.115,17 (quarenta 

mil cento e quinze reais e dezessete centavos). oriundo das operações 

acima listadas, conforme documentos que instruem a presente. Com a 

uniformização do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que contratos de abertura de crédito (concessão de limite de crédito) 

não são títulos executivos extrajudiciais, tem admitido a jurisprudência 

pátria como válida a propositura de Ação Monitória para a cobrança de 

saldo devedor de conta corrente, in verbis: “Súmula 247/STJ: O contrato 

de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 

E mais, a mesma Corte já firmou o entendimento de que a ação competente 

para a cobrança de débitos oriundos de cartão de crédito é a ação 

monitória, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. - O 

contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito 

constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo 

Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 879434 / SP) Assim, faz-se 

necessário o ajuizamento da presente monitória. DECISÃO: Trata-se de 

“AÇÃO MONITÓRIA” proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MAO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT, devidamente qualificada, em face de HFG JOIAS E 

ACESSÓRIOS LTDA ME, igualmente qualificada na inicial. 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 
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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). A expedição do mandado está condicionada a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2019 Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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). (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013550-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO PEREIRA DE SOUZA (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):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013550-41.2020.8.11.0041 AUTOR: ARNALDO PEREIRA DE SOUZA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL com PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ajuizado por 

ARNALDO PEREIRA DE SOUZA contra o BANCO DO BRASIL S/A, que por 

sua vez, requereu a procedência do pedido, a fim de que a instituição 

financeira Requerida fosse condenada ao pagamento de importância que 

afirmou ter direito, a título de danos materiais. O Juízo da 10ª Vara Cível 

desta Capital, pelos argumentos expostos na decisão proferida no id. 

30586932, entendeu que a matéria da causa proposta nesta lide se trata 

de operação bancária, e assim, se declarou incompetente para julgar e 

processar a presente ação ordinária, determinando a sua remessa para 

esta Vara. Feita a redistribuição, em seguida, a parte Requerente se 

manifestou interpondo recurso de embargos de declaração impugnando 

exatamente a decisão referida do r. Juízo da 10ª Vara Cível em que 

declinou de ofício a sua competência jurisdicional, alegando a ocorrência 

do vício da contradição. Pois bem. Analisando detidamente os autos de 

forma verticalizada, verifiquei, data venia, que não obstante a remessa 

deste processo para esta Unidade Judiciária Especializada, esta causa 

exclui-se da competência de Vara Especializada em Direito Bancário, pois 

trata-se de demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido 

de natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM in verbis: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 

16ª passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”. Na sequência, no § 2º 

do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que ipsis litteris: “§ 2º. 

Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência 

de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; 

de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado 

com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por 

negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente 

civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser 

processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”. Sobre a 

questão, colaciono os seguintes julgados do EG. TJMT: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO 

QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, 

§2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA 

CÍVEL PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

– INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - 

AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE 

INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º 

DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano 

moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 241 de 527



GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese dos autos, muito embora figure no polo 

passivo do feito instituição financeira bancária, certamente que a demanda 

não envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Como bem argumentou a parte Autora na 

petição dos seus embargos declaratório, cujo trecho da sua premissa 

afirmou, litteris “[...] a presente as Ação NÃO É oriunda de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida, ao que se persegue, é o direito líquido e certo do 

Embargante na busca do saldo bancário do PASEP que deixou de existir 

em 1988 sem que o mesmo tivesse recebido e pago pelo Embargado 

Banco do Brasil S/A[...]. Posto isso, RECONHEÇO E DECLARO a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda e 

consequentemente SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, 

conforme se depreende do disposto no inciso II e no caput do art. 66 do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO, com fulcro nos termos do inciso I 

e parágrafo único do art. 953 do Código de Processo Civil, a expedição de 

ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias, com o fito de que 

seja definido qual Juízo é o competente para processar e julgar a presente 

demanda ordinária de pedido de indenização por danos materiais. 

Intimem-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (EXECUTADO)

JANETTE MUTRAN MALUF (EXECUTADO)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006196-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE 

CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, 

JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA 

DE FREITAS MALOUF Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da 

CESSÃO DE CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se 

verifica do Termo de Cessão ( ID 29604772), determino que RETIFIQUE no 

Distribuidor e no sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo 

credor habilitado, inclusive, para as alterações do cadastro dos 

Advogados. Em seguida, cientifique os Executados, via postal ou na 

pessoa do Advogado se for o caso, acerca da alteração processual e 

intime-se o Credor ora habilitado para dar prosseguimento ao feito em 

cinco (5) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041847-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041847-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA 

Vistos etc. Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de 

pedido de cumprimento de sentença de valor líquido, determino que se 

intime o Executado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A na pessoa 

do Advogado constituído nos autos para que efetue o pagamento no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – conforme ID 23333728, em quinze (15) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito 

posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo 

honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 10% 

sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido se não 

houver o pronto pagamento pela parte executada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031342-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031342-13.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA 

NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de 

citação da parte Executada, e considerando o recolhimento da respectiva 

diligência, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR HORA CERTA, no endereço informado no ID 19198991, de 

acordo com os artigos 252 e seguintes do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024068-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024068-32.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE Vistos. INDEFIRO o 

pedido da parte requerente para que seja feita consulta junto as 

operadoras de telefonia (Vivo, Claro, Tim e Oi), 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, 15 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025060-85.2019.8.11.0041

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:

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025060-85.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos. 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 contendoa 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, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002546-12.2017.8.11.0041

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:

BRUNO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

FUJII CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002546-12.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: FUJII 

CELESTINO TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA - ME, ADRIANA KEIKO 

FUJII CELESTINO, OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO, 

BRUNO FUJII CELESTINO Vistos etc. Vistos. 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 contendoa 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, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034473-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIAS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034473-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

BENEDITO DIAS PEREIRA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente 

para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, bem 

como junto as operadoras de telefonia, 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, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029090-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES ADRIANO RODRIGUES TELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029090-66.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CHARLES 

ADRIANO RODRIGUES TELES Vistos etc. Trata-se de incidente processual 

para cumprimento de medida de busca e apreensão deferida no processo 

n.º 1021677-30.2019.811.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da 

Comarca de Porto Velho/RO. Tendo em vista que o veículo objeto do 

presente feito fora apreendido (ID 22062764), encaminhem-se os autos ao 

Juízo originário. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038119-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038119-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. Demonstrada 

nos autos a efetivação da CESSÃO DE CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, 

III e § 2º, do CPC, como se verifica do Termo de Cessão ( ID 29965353), 

determino que RETIFIQUE no Distribuidor e no sistema PJE para constar no 

polo ativo da ação o novo credor habilitado, inclusive, para as alterações 

do cadastro dos Advogados. Por fim, defiro o pedido de ID 30873646 para 

que seja expedido novo Aviso de Recebimento de Citação nos endereços 

indicados pelo Requerente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015269-58.2020.8.11.0041
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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:

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015269-58.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: EURIPEDES BORGES VIEIRA 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 - 1. Cite-se e intime-se a parte 

EURIPEDES BORGES VIEIRA, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 

correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035533-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

12164 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035533-67.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ROGERIO CESAR DOS SANTOS 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, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015323-92.2018.8.11.0041

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:

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI (REU)

VALDENIR MORAES COUTINHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015323-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI, VALDENIR MORAES 

COUTINHO Vistos etc. Indefiro o pedido de citação por hora certa em 

razão de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 252 do 

Código de Processo Civil, conforme extrai-se da certidão negativa de ID 

19081730. Manifeste-se a parte Autora no prazo de 10 (dez) dias para 

requerer o que entender de direito sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051789-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051789-51.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CICERO GOMES DA SILVA Vistos. 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, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016206-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (AUTOR(A))

TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016206-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM 

DIAS, TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Apense-se aos autos principais. Certifique-se a tempestividade 

dos Embargos e intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) 

dias (art. 920, CPC). Preenchidos os requisitos necessários, nos termos 

do §1º, do art. 919, do CPC, concedo a tutela provisória atribuindo efeito 

suspensivo aos embargos, considerando que a execução está garantida 
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por penhora. Cite-se o Embargado pessoalmente ou na pessoa do 

advogado caso constituído na execução, nos termos da art. 677, §3º, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016727-13.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ROSEMEIRE FERREIRA THIAGO 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Os benefícios da gratuidade da 

Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em 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 o Texto Maior dispõe 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. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto, constato que o autor é servidor público efetivo, 

possui renda mensal de aproximadamente R$ 5.436,96 (id. 31258368) 

bruto, e mesmo com os descontos efetuados em sua folha de pagamento, 

não demonstram que o autor é pessoa desprovida de recursos 

financeiros. Posto isso, indefiro o pedido assistência judiciária gratuita, e 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

feito, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme prevê o artigo 

99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções 

caso se constate a litigância de má-fé. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016747-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES ENNS DI LORETO (EMBARGANTE)

KARINA PACHECO DI LORETO (EMBARGANTE)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016747-04.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: DNA SERVICOS 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO, KARINA PACHECO DI 

LORETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Comprove a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

processuais e demais taxas, bem como sua vinculação ao processo, sob 

pena de indeferimento da inicial. Int. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016804-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016804-22.2020.8.11.0041 AUTOR(A): ALINE PEREIRA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto à Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Como se não 

bastasse, a parte autora tem a profissão definida de empresária, e o 

contrato objeto da lide tem por objeto imóvel de alto padrão, localizado em 

condomínio de luxo nesta Capital, o que é totalmente incompatível com o 

benefício pedido. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a 

intimação da parte autora para no prazo de quinze dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016839-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO CEZAR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016839-79.2020.8.11.0041 AUTOR: CARLITO CEZAR DE ARAUJO REU: 

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo 

deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em 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 o Texto Maior dispõe 

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. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 
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ônus. Nesse aspecto, constato que o autor é servidor público efetivo, 

possui renda mensal de aproximadamente R$ 7.504,78 (id. 31282900) 

bruto, e mesmo com os descontos efetuados em sua folha de pagamento, 

não demonstram que o autor é pessoa desprovida de recursos 

financeiros. Posto isso, indefiro o pedido assistência judiciária gratuita, e 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

feito, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme prevê o artigo 

99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções 

caso se constate a litigância de má-fé. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015377-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: HERMANN LEITE DE ALMEIDA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de HERMANN LEITE DE ALMEIDA. 

Originalmente o feito foi distribuído à Primeira Vara Especializada de Direito 

Bancário, que declinou da competência e os remeteu a esta Unidade por 

razão da conexão destes autos com a ação revisional n.º 

51043-45.2015.811.0041- ID. 1059943, processo físico. É o breve relato. 

Decido. Tenho que, por serem diferentes o objeto e a causa de pedir, não 

há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, o que 

não autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo 

inaplicável o art. 103 e 105, do CPC. No caso em análise, observo que não 

há identidade de objeto ou causa de pedir entre esta ação de busca e 

apreensão e a revisional de cláusulas contratuais, ainda que pertinentes 

ao mesmo contrato de financiamento, haja vista que na ação revisional, o 

que se discute é a suposta abusividade de cláusulas do contrato, e na 

busca e apreensão a causa de pedir é a retomada da posse do bem 

diante da mora do devedor, esta regularmente constituída com a 

notificação válida. Isto, pois, não há conexão nem prejudicialidade externa 

entre a ação de busca e apreensão e a revisional, porquanto são ações 

independentes e autônomas nos termos do parágrafo 8º do artigo 56 do 

Decreto-Lei n. 911 /69. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento 

no sentido da inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão 

e a revisional de contrato, senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR 

CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU 

MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A 

existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e 

procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim 

prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de 

revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo 

contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no 

REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008); “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR.CONSTITUIÇÃO EM 

MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69. 1. A concessão de medida 

liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de 

contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à 

mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada 

expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 

911/69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 

há conexão entre as ações nem prejudicialidade externa.3. Recurso 

especial provido.” (REsp 1093501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 15/12/2008); 

Por estas razões, nos termos do Páragrafo Único do art. 66, do CPC/2015 

suscito ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado conflito de 

competência para que seja definido qual Juízo é o competente para 

processar e julgar a presente ação revisional. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de julho de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001784-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ANA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001784-88.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: IRENE ANA CHAGAS Vistos etc. Cumpra-se o despacho 

proferido no ID 28117733, após, retornem-me os autos conclusos para 

demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039465-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES VIANA BARRETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039465-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 

VIANA BARRETO Vistos. Recebo o RECURSO DE APELAÇÃO do id. 

31135713, pois tempestivo, nos efeitos devolutivo e suspensivo vez que o 

caso em tela se enquadra na regra geral, como assevera o art. 1.012, do 

NCPC. Intime-se o Apelado para apresentar as contrarrazões, em quinze 

(15) dias (art. 1.010, § 1º c. c. art. 1.003, § 5º, todos do NCPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem as contrarrazões, certifique e remeta-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado para processo e julgamento do aludido 

recurso, uma vez cumpridas as formalidades previstas no § 3º, do art. 

1.010, do CPC/15, independente de Juízo de admissibilidade do Recurso de 

Apelação referido. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033173-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033173-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E 
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SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 

911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, reputando o 

contrato objeto da ação como título executivo, diante da não localização do 

Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o pedido da parte 

Credora para determinar que o presente feito seja processado como 

Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo. EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do 

art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025932-71.2017.8.11.0041

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:

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (EXECUTADO)

DANILO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025932-71.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME, APARECIDO FRANCISCO 

DA SILVA, ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA, ANDREIA 

BARATELA RODRIGUES, DANILO BATISTA DA SILVA, PAMELA DANIERY 

BATISTA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito da certidão constante 

no ID 30045584. Ultrapassado o lapso temporal, retornem-me os autos 

conclusos para demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049370-58.2019.8.11.0041

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:

ELINA VITORIA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049370-58.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ELINA VITORIA PEREIRA LIMA 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, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039366-93.2018.8.11.0041

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:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME (EXECUTADO)

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039366-93.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO - ME, JANILDO PEREIRA 

QUINTINO FILHO Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação da 

parte Executada, e considerando o recolhimento da respectiva diligência, 

defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA, no endereço informado no ID 19198991, de acordo com os 

artigos 252 e seguintes do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027765-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA JUSSARA BENDER - ME (EXECUTADO)

ADRIANA JUSSARA BENDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027765-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ADRIANA JUSSARA BENDER - ME, ADRIANA JUSSARA 

BENDER Vistos etc. Expeça-se mandado de citação para a parte 

Executada no endereço indicado pelo Exequente. Não havendo o 

recolhimento da guia de diligência, como indicação de oferecimento de 

meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. P.R.I.C. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013842-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013842-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARCIA MARIA DE ALMEIDA Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação da parte Executada, defiro o pedido da 

parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR HORA CERTA, de 

acordo com os artigos 252 e seguintes do CPC. Não havendo o 

recolhimento da guia de diligência, como indicação de oferecimento de 

meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-52.2018.8.11.0041

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:

JOAO NETO DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018753-52.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JOAO NETO DA SILVA MARTINS 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, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-94.2019.8.11.0041

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:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004282-94.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR Vistos etc. 

Diante das tentativas frustradas de citação da parte Executada, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR HORA 

CERTA, de acordo com os artigos 252 e seguintes do CPC. Não havendo o 

recolhimento da guia de diligência, como indicação de oferecimento de 

meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016052-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO FLAVIO GONCALVES & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOAO FLAVIO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016052-50.2020.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOAO FLAVIO GONCALVES & 

CIA LTDA - ME, JOAO FLAVIO GONCALVES, JOSE CLAUDIO 

GONCALVES 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 - 1. Cite-se e intime-se a parte JOAO FLAVIO GONCALVES & 

CIA LTDA - ME e outros (2), nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 

correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042229-85.2019.8.11.0041

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:

RENATO BARBOSA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 4 2 2 2 9 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E X E Q U E N T E :  P R I M O  R O S S I 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: RENATO 

BARBOSA DE LIMA Vistos etc. Expeça-se mandado de citação para a 

parte Executada no endereço indicado pelo Exequente (ID 31112232) Não 

havendo o recolhimento da guia de diligência, como indicação de 

oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. P.R.I.C. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007722-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007722-98.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARCUS VINICIUS PAULINO DA 

SILVA REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Considerando os 

documentos acostados na exordial, 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. Sendo assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007273-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007273-43.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Tendo em vista que 

a parte Executada possui advogados habilitados nos presentes autos, 

defiro o pedido do ID anterior para determinar a intimação da devedora 

através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), efetuando o pagamento do valor 

indicado pela parte credora. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, 

o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Em caso 

de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020351-41.2018.8.11.0041

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:

ROMILDO TORRES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020351-41.2018.8.11.0041 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: 

ROMILDO TORRES LOPES Vistos etc. Expeça-se mandado de citação para 

a parte Executada no endereço indicado pelo Exequente (ID 30876989) 

Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como indicação de 

oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. P.R.I.C. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020426-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME (REQUERIDO)

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020426-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME, JOSE BARBOSA SIEBRA 

NETO 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, 15 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032680-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032680-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE Vistos etc. Diante 

do recolhimento da guia referente a diligência do Oficial de Justiça, 

proceda a expedição de novo mandado de penhora, avaliação e intimação 

no endereço indicado no ID 24468349. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031225-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031225-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: LOTE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Vistos etc. 

Demonstrada nos autos a efetivação da CESSÃO DE CRÉDITO prevista no 

art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se verifica do Contrato de Cessao e 

Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças ( ID 23785893), 

determino que RETIFIQUE no Distribuidor e no sistema PJE para constar no 

polo ativo da ação o novo credor habilitado, inclusive, para as alterações 

do cadastro dos Advogados. Por fim, defiro pedido de ID 30774542 para 

expedir novo Aviso de Recebimento de Citação no endereço informado 

pelo Requerente no ID supracitado. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018480-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA NEVES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018480-44.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: ESTELA NEVES 

DE ARRUDA Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de ID 25128384 para 

incluir no polo passivo a presente ação executiva a fiadora da obrigação, 

CARINE VITORIO VENEGA CONCEIÇÃO devidamente qualificada no ID 

anterior. Expeça mandado executivo no nome da fiadora, nos termos do 

art. 829 do CPC. Inclua no mandado as disposições dos artigos 252 ao 255 

do CPC. O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da 

guia de diligencia do oficial de justiça em quinze (15) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018647-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.A. MARTINELI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018647-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: C.A. MARTINELI EIRELI - ME Vistos 

etc. Trata-se de incidente processual para cumprimento de medida de 

busca e apreensão deferida no processo n.º 4271-67.2019.8.16.0001, em 

trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR. Portanto, 

considerando que fora apreendido o bem móvel (ID 20118463), 

encaminhem-se os autos ao Juízo originário. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010510-56.2017.8.11.0041

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:

ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI (REU)

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010510-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP, ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI 

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, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011798-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MYLLENA ROCHA SBORCHIA (EXECUTADO)

EDVALDO LUIZ SBORCHIA (EXECUTADO)

HELENA MARCATO SBORCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011798-68.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA - ME, EDVALDO LUIZ SBORCHIA, HELENA MARCATO 

SBORCHIA, MYLLENA ROCHA SBORCHIA Vistos etc. Diante da 

informação da informação de que o imóvel penhorado -matrícula nº 50.751 

junto ao Cartório do 5º Ofício Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá -não 

mais pertence a parte Executada, defiro o pedido de ID 26360858 e 

28430070 para que seja realizada a baixa da referida penhora. Ademais, 

considerando que houve o recolhimento da guia referente a diligência do 

oficial de justiça proceda-se a citação das partes executadas para o 

pagamento do débito, nos termos da decisão de ID 18913432. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014393-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014393-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEANE PACHECO CORREA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Defiro a AJG. Anote-se. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. 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, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032759-30.2019.8.11.0041

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:

DANIELLE LETICIA DE OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

COENGA E SILVA LTDA (EXECUTADO)

KF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURIVAL ALVES MACEDO (EXECUTADO)

L. A. MACEDO TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032759-30.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: L. A. MACEDO TELECOMUNICACOES LTDA - ME, LOURIVAL 

ALVES MACEDO, DANIELLE LETICIA DE OLIVEIRA E SILVA, COENGA E 

SILVA LTDA, KF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, KATIANE 

FERREIRA DE SANTANA COENGA Vistos. O INFOJUD se constitui em 

instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, 

traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos 

executórios. O referido sistema substitui o anterior procedimento de 

fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela 

Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo 

Magistrado, uma vez que, deve ser permitida excepcionalmente, quando 

esgotadas as diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o 

que não restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte 

Requerente não comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar 

o endereço atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de 

pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada 

para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Sem 

manifestação, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007121-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (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: 

1007121-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Inicialmente, insta consignar que o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso reformou a decisão proferida no ID 22920637, para conceder 

a Justiça Gratuita, conforme decisão monocrática do relator de ID 

24253893. 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. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025408-74.2017.8.11.0041

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:

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

MARTA CAETANO DIAVAN (EXECUTADO)
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LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025408-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, 

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos. Indefiro o pedido de arresto 

de ID 28049308 posto que foram localizados novos endereços para a 

realização da citação dos executados LAURO DIAVAN NETO e MARCELA 

NARDEZ BRANCO DIAVAN, conforme pesquisa de IDs 18664568 e 

186664569. Assim, INTIME-SE o exequente para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o recolhimento das diligências do oficial de justiça com fito de 

proceder a citação das partes executadas nos endereços indicados nos 

IDs 18664568 e 186664569, sob pena de extinção e arquivamento 

definitivo do processo. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036352-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO MULLER COUTINHO (REU)

FMC COBRANCAS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036352-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: FMC 

COBRANCAS LTDA ME EM RECUPERACAO JUDICIAL, FREDERICO 

MULLER COUTINHO Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da 

CESSÃO DE CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se 

verifica do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras 

Avenças ( ID 24240488), determino que RETIFIQUE no Distribuidor e no 

sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor habilitado, 

inclusive, para as alterações do cadastro dos Advogados. Por fim, defiro 

pedido de ID 23703888 para expedir mandado de citação nos endereços 

informados pelo Requerente no ID supracitado. Intime-se.Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027006-92.2019.8.11.0041

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:

MARCIA REGINA TRANCOSO PACHECO (EXECUTADO)

EMANOEL INACIO TRANCOSO PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 7 0 0 6 - 9 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E X E Q U E N T E :  P R I M O  R O S S I 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: MARCIA REGINA 

TRANCOSO PACHECO, EMANOEL INACIO TRANCOSO PACHECO Vistos. 

INDEFIRO a reiteração do 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, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009881-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009881-77.2020.8.11.0041 AUTOR(A): SB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA REU: BANCO BRADESCO Vistos. A legislação processual, 

assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de parcelamento das 

custas, despesas processuais e honorários, a teor do disposto no art. 98, 

§6º, do CPC[1]. Ante ao exposto, AUTORIZO o Autor ao pagamento das 

custas iniciais em até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas 

monetariamente, devendo a primeira ser adimplida e comprovada nos 

autos em cinco (05) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação nos termos do art. 290, do CPC. Após, conclusos para decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] § 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036983-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036983-79.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA ELENA 

DE CASTRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Defiro o pedido formulado 

no id. anterior pela Defensoria Pública para que se proceda a intimação 

pessoal da parte Autora, a fim de impugnar o cumprimento de sentença. 

Às providências. Intime-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035414-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035414-72.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 

LARA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o 

atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 
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desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015377-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: HERMANN LEITE DE ALMEIDA Vistos etc. A parte autora, 

BANCO VOLKSWAGEN S.A., ingressou com a presente demanda, não 

manifestando no feito, resultando a intimação para dar prosseguimento, 

sob pena de extinção. Em que pese a intimação feita, não houve 

manifestação, conforme certificado nos autos. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito 

encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha 

dado qualquer impulso processual. Houve a intimação para dar seguimento 

ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo 

assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele 

existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos 

autos, ciente da advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não 

está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, 

deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O 

processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das 

partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir 

com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as advertências legais, a 

parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso 

processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da 

demanda. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, 

inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais, pela parte requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver. 

Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012594-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI TAVARES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1012594-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDINEI TAVARES SANTOS Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 
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IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão, por “... não ter analisado 

o pressuposto de constituição valido e regular do processo (regularidade 

da comprovação da constituição em mora)...”, consigno que as suas 

alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se 

coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram 

o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento 

de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos 

Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não 

vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os embargos de declaração pretendem apenas 

rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019953-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1019953-65.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FABRICIO JEAN DA 

SILVA AQUINO REU: BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL SA, CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos pelas instituições financeiras 

Requeridas BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN 

S/A e pela parte Requerente FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO (ids. 

31077680, 31190171 e 31194333), em que as partes Embargantes 

alegaram que a sentença padece de omissão, pugnando pela sua reforma. 

Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo das partes 

Embargantes, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 
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coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante as indignações das partes Embargantes ao 

alegarem que a sentença está eivada do vício da omissão, consigno que 

as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida 

encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos 

que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em 

saneamento de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração interportos pelas partes 

Requeridas BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN 

S/A e pela parte Requerente FABRICIO JEAN DA SILVA AQUINO (ids. 

31077680, 31190171 e 31194333), pois próprios e tempestivos, mas, por 

não vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os Embargos de Declaração supracitados pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014498-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELI ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014498-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ROZELI ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos por Rozeli Alves dos Santos, com fulcro 

no artigo 1.022 do CPC/2015, alegando, em síntese, a existência do vício 

de omissão contra a decisão proferida no id. 30648310, uma vez que a 

referida decisão deixou de enfrentar o seu pedido de assistência judiciária 

gratuita. É sabido, segundo os termos do art. 1.022, do CPC, que os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 1023, CPC) que merecer ser 

sanado. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração 

para sanar o vício apontado a fim de que fosse aclarada a decisão 

impugnada e deferido o pedido de justiça gratuita. É o necessário relato. 

DECIDO. Recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico razão 

à parte Embargante, pois de fato, houve omissão na sentença proferida 

nos autos ao silenciar a respeito do pedido de concessão de Justiça 

Gratuita da parte Embargante/Requerida formulado no id. 3250294. 

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação da parte Embargante se resume no sentido de que apesar de 

acostar requerimento à concessão da gratuidade da justiça, este não foi 

apreciado, e assim, postulou pela modificação do decisum mediante o 

deferimento do aludido benefício. Conforme os documentos acostados 

pela parte Embargante para instruir a sua manifestação nos autos, se trata 

de pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, ou seja, cuida-se de 

parte hipossuficiente economicamente, nos termos do art. 98 e ss., c.c. 

art. 99 e §3º, todos do NCPC. Sem mais delongas, analisando os autos, 

entendo que assiste razão à parte Embargante de modo que o seu pleito 

merece ser acolhido, pelo que presumo ser verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida pela parte Embargante, devendo a sentença 

Embargada ser aclarada a fim de sanar a omissão apontada. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, e 

DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a existência do vício da 

omissão nos fundamentos acima mencionados e, consequentemente, 

acrescentar ao final da sentença do id. 30648310 o seguinte: “Nos termos 

do art. 98 e ss., c. c. art. 99 e seu §3º, todos do CPC/15, DEFIRO o pedido 

de assistência judiciária gratuita à parte Requerida formulado no id. 

3250294.”. Ressalto, que mantenho a sentença impugnada inalterada nos 

seus demais termos e próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010155-12.2018.8.11.0041

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:

ANA MARIA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1010155-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANA MARIA LEITE Vistos etc. 

Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 
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PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão, por “... não ter analisado 

o pressuposto de constituição valido e regular do processo (regularidade 

da comprovação da constituição em mora)...”, consigno que as suas 

alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se 

coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram 

o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento 

de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos 

Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não 

vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os embargos de declaração pretendem apenas 

rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011271-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011271-19.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO 

Vistos etc. A parte autora BANCO VOLKSWAGEN S.A. foi intimada para 

manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 15 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054930-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMIR SANTANA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1054930-78.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAMIR SANTANA 
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DUARTE REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte Autora, no que alegou que a sentença 

padece de contradição, pugnando pela sua reforma. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios 

apresentados não se prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o 

que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal 

própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se 

improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da contradição, consigno que as 

suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se 

coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram 

o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento 

de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos 

Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não 

vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os embargos de declaração pretendem apenas 

rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017856-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES DE SOUZA ZANELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017856-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSELI ALVES DE SOUZA 

ZANELLA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos 

etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o 

atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 

desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 16 de abril de 
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2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028433-95.2017.8.11.0041

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:

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1028433-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME, CLEIA GONCALVES 

DA SILVA PORTO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no artigo 1.022 do 

CPC/2015, alegando a existência do vício de contradição, contra a decisão 

proferida no id. 11584508, que cancelou a distribuição e extinguiu o feito 

sem resolução do mérito, com fundamento nos termos do art. 485, inciso 

IV, do NCPC. Narrou a parte Embargante que assim que distribuiu a 

presente ação peticionou nos autos juntando as guias de recolhimento de 

custas, despesas processuais de distribuição de inicial e diligência de 

oficial de justiça, judiciárias, em cumprimento a própria determinação do 

Juízo, foi logo adiante surpreendida com a prolação de uma sentença 

determinando o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito (id. 11584508). É sabido, segundo os termos 

do art. 1.022, do CPC, que os embargos de declaração constituem 

modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição (inciso 

I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial objeto do recurso, 

ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente 

apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório 

(art. 1023, CPC) que merecer ser sanado. Ao final, pugnou pelo 

acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a 

fim de ser anulada a decisão ora combatida, e assim dar continuidade no 

trâmite da demanda inicial executiva. É o necessário relato. DECIDO. 

Recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico que assiste 

razão à parte Embargante quanto às suas alegações, pois de fato, houve 

contradição na decisão exarada nos autos (id. 11584508). Com efeito, a 

decisão acima mencionada merece ser anulada e tornada sem efeito, 

tendo em vista que analisando os autos verifiquei que houve o 

recolhimento de custas, despesas processuais de distribuição de inicial e 

diligência de oficial de justiça, judiciárias, conforme comprovam as guias 

acostadas no id. 9914157, o que foi atestado pela certidão exarada no id. 

17987661. Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois 

próprios e tempestivos e DOU-LHES PROVIMENTO, atribuindo-lhe efeitos 

infringentes, para ANULAR a sentença proferida no id. 111584508 e os 

seus efeitos, que por sua vez havia julgado extinto o processo, sem 

resolução do mérito, em face da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Por 

último, a fim de dar prosseguimento regular ao feito expeça-se o mandado 

executivo conforme já determinado no id. 9914034. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023860-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BORGES 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 SENTENÇA 

Processo: 1023860-43.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ROMULO BORGES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A parte autora 

ROMULO BORGES OLIVEIRA foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas ou sua alegada hipossuficiência. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033619-02.2017.8.11.0041

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))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON GERALDO PODOLAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033619-02.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: EDIMILSON GERALDO PODOLAN Vistos etc. A falta de 

interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da 

conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso 

do processo. Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas 

processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014309-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014309-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANGELA 

MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida 

ROSANGELA MARQUES IWASAKI, em que a parte Embargante alegou que 

a sentença padece de contradição, omissão, pugnando pela sua reforma. 

Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 
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jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada dos vícios da omissão e contradição, 

consigno que as suas alegações não prosperam, já que a decisão 

combatida encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange 

aos pontos que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que 

se falar em saneamento de omissão alguma na sentença ora combatida. 

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e 

tempestivos, mas, por não vislumbrar a presença dos vícios alegados 

NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de 

declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. 

P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1030152-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENALCI MARIA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030152-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BENALCI MARIA DE 

ASSUNCAO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora BENALCI 

MARIA DE ASSUNCAO foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas ou sua alegada hipossuficiência. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022741-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SANTOS FREITAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022741-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VILMA SANTOS 

FREITAS NASCIMENTO REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, em que a parte Embargante alegou que a 

sentença padece de omissão, pugnando pela sua reforma. Sabe-se que, 
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nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios 

apresentados não se prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o 

que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal 

própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se 

improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão, bem ainda que não 

praticou nenhum ato ilícito que ensejasse a sua condenação, consigno 

que as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida 

encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos 

que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em 

saneamento de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, 

por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES 

PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de declaração pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006355-05.2020.8.11.0041

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:

LUIZ FLAVIO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1006355-05.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIZ FLAVIO PEREIRA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira 

Requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e pela parte 

Requerida LUIZ FLÁVIO PEREIRA (ids. 31138806 e 31234247), em que as 

partes Embargantes alegaram que a sentença padece de erro material, 

omissão e contradição, pugnando pela sua reforma. Contrarrazões da 

parte Autora aos embargos da parte Requerida carreadas no id. 

31234288. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 
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sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo das partes 

Embargantes, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração interportos pelas partes 

Requerente e Requerida, pois próprios e tempestivos, mas, por não 

vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os Embargos de Declaração supracitados pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036194-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036194-12.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ELAINE SILVA 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos no id. 31156938, com 

fulcro no artigo 1.022 do CPC/2015, alegando, em síntese, a existência do 

vício de omissão contra a decisão proferida no id. 30997819, uma vez que 

a referida decisão deixou de revogar a liminar que determinou à instituição 

financeira que fizesse descontos mensais de parcelas de mútuo somente 

até limite mensal de 30% dos proventos da parte Autora. É sabido, 

segundo os termos do art. 1.022, do CPC, que os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (art. 1023, CPC) que merecer ser sanado. Ao final, 

pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício 

apontado a fim de que fosse aclarada a decisão impugnada e com a 

modificação do decisum. É o necessário relato. DECIDO. Recebo os 

embargos por tempestivos, e no mérito, verifico razão à parte Embargante, 

pois de fato, houve omissão na sentença proferida nos autos ao silenciar 

a respeito da tutela de urgência deferida no limiar do trâmite da demanda 

(id. 23962041). Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte 

objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que 
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coadune com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja 

obter, in casu, a irresignação da parte Embargante se resume no sentido 

de que apesar de a sentença (id. 30997819) ter julgado improcedentes os 

pedidos formulados pela parte Autora na petição inicial, omitiu-se quanto à 

revogação da tutela de urgência e seus efeitos, o que denota certa 

contrariedade no pronunciamento de entrega da tutela jurisdicional. Sem 

mais delongas, analisando os autos, entendo que assiste razão à parte 

Embargante de modo que o seu pleito merece ser acolhido, devendo a 

sentença Embargada ser aclarada a fim de sanar a omissão demonstrada. 

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e 

tempestivos, e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a existência do 

vício da omissão nos fundamentos acima mencionados e, 

consequentemente, acrescentar ao final da sentença do id. 30997819 o 

seguinte: “Com efeito, REVOGO a tutela de urgência liminarmente deferida 

no id. 23962041.”. Ressalto, que mantenho a sentença impugnada 

inalterada nos seus demais termos e próprios fundamentos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050445-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE BONFIM LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1050445-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GRACIETE BONFIM 

LOPES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte Autora, no que alegou que a sentença 

padece de omissão, pugnando pela sua reforma. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios 

apresentados não se prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o 

que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal 

própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se 

improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão porque não analisou suas 

provas acostadas nos autos que atestam tanto a abusividade das 
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cláusulas contratuais de empréstimo firmado como comprovam não ter 

contratado mútuo de cartão de crédito, consigno que as suas alegações 

não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se coerente, objetiva 

e fundamentada no que tange aos pontos que formaram o convencimento 

deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento de omissão alguma 

na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos Embargos de 

Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a 

presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que 

os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e 

matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1001899-12.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIA VIEIRA DE 

OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte Autora, no que alegou que a sentença 

padece de omissão, pugnando pela sua reforma. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios 

apresentados não se prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o 

que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal 

própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se 

improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão porque não analisou suas 

provas acostadas nos autos que atestam tanto a abusividade das 

cláusulas contratuais de empréstimo firmado como comprovam não ter 

contratado mútuo de cartão de crédito, consigno que as suas alegações 

não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se coerente, objetiva 

e fundamentada no que tange aos pontos que formaram o convencimento 

deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento de omissão alguma 

na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos Embargos de 

Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a 

presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que 

os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e 

matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014067-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

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:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

JULIANA DUARTE PAVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014067-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME, 

FABRICIO ANDRE BAY, JULIANA DUARTE PAVAN Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS 

SICOOB INTEGRAÇÃO em face de FABRÍCIO ANDRE BAY & CIA LTDA - 

ME, objetivando a constrição de dois bens móveis, na qual alega o Credor 

a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Compulsando 

os presentes autos verifica-se que somente fora realizada a apreensão 

de um dos bens objeto da presente demanda, a saber, um veículo marca 

Hyundai, modelo HR HDL.wbsc (importado) 97 cv, caminhonete de carga, 

carroceria fechada, ano/modelo 2008/2009, placa htj-6187, 

chassi-kmfzbn7hp9u461067, renavan-00162958269, conforme termo de 

ID 14296044. Ato contínuo, a parte Requerente pugnou pela conversão da 

presente ação em execução, ante a não localização do outro bem dado 

em garantia, bem como pela expedição de ofício ao Detran para que a 

parte Autora possa expedir novos documentos do veículo apreendido. 

Pois bem. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, reputando o 

contrato objeto da ação como título executivo, diante da não localização do 

veículo sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor para determinar 

que o presente feito seja processado como Execução. A Secretaria 

promova a conversão do feito, anotando-se seu processamento como 

processo executivo no Sistema PJE. EXPEÇA-SE mandado executivo, 

citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado pelo 

Exequente em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora 

(CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para 

serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O Exequente fica desde já 

intimado a promover o recolhimento da guia de diligencia do oficial de 

justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o outro veículo 

apreendido, tornando-o livre de qualquer embaraço. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019356-96.2016.8.11.0041

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:

JHONATHAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005904-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO VINICYOS MARTINS 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 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038895-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

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:

M.G.PEREIRA CONSTRUCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038895-77.2018.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que 

consta nos autos Auto de busca, apreensão e depósito consoante Id 

17306724 - pág. 3, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, promovendo a citação válida do requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de revogação da liminar com a 

determinação de restituição do bem ao requerido. Le/Cuiabá, 15 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: 1002302-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA LEITE DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte REQUERIDA para tome ciência do contido na petição 

da parte autora de ID 30752719, a fim de não alegar a não ciência do feito. 

É o que me cumpre certificar
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031744-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEDRO TORRES CONCEICAO (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: 1018784-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015094-06.2016.8.11.0041

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:

RENATA DE ARAUJO COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033435-12.2018.8.11.0041

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:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (REU)

MERCADO DO PAPAI EIRELI (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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012694-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012694-48.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da requerida pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal) e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Carolina 

Ribeiro de Oliveira - CPF nº 001.872.851-01. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029237-92.2019.8.11.0041

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:

LIVIA MARA DE SOUSA GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029237-92.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Defiro 

a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Livia Mara de Sousa Gama - CPF nº 028.643.951-42. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 13 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: 1035938-40.2017.8.11.0041

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))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CANTARELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035938-40.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - 

Indefiro o pedido de Id 28482133, tendo em vista que já houve a consulta 

junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), conforme 

despacho de Id 17954915. IV - Defiro a consulta dos dados cadastrais do 

executado pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - 

Sergio Cantarella - CPF nº 188.809.329-34. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 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: 1024628-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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:

ANDRISA DO CARMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024628-37.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - 

Indefiro o pedido de Id 28481384, tendo em vista que já houve a consulta 

junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), conforme 

despacho de Id 18117347. IV - Defiro a consulta dos dados cadastrais da 

executada pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - 

Andrisa do Carmo de Oliveira - CPF nº 038.546.381-24. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 13 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030245-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY BARROS JOAQUIM LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

REQUERIDA/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme consta na 

sentença prolatada. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047311-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005506-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLAN PEREIRA SANTOS (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 desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041165-74.2018.8.11.0041

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:

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (EXECUTADO)

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031952-78.2017.8.11.0041

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:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REU)

MERCADO DO PAPAI EIRELI (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 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: 1001810-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLON HECH (EXECUTADO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do 

CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLON HECH (EXECUTADO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005118-33.2020.8.11.0041

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:

JOAO CLEBER DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (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: 1005118-33.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 29568979 - pág. 1. 2. Ressaltando que a contestação 

acostada aos autos de Id 29454808, somente será apreciada após a 

execução da medida liminar. 3. 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. Diante 

da tentativa de notificação extrajudicial acostada aos autos, comprovada a 

mora da parte requerida. 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) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS HATCH X 1.3 

16V FLEX AG 4P, CHASSI 9BRK19BT1H2075901, PLACA PXZ7330, 

RENAVAM 091448946, COR PRATA, ANO 16/17, 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. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 6. 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. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça 

requisitar força policial. 8. 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, 15 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: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (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: 1020159-79.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

acostado junto ao Id nº 29890068, indicando que o ajuste será pago em 03 

parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a homologação do 

acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo até que se dê 

integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a existência de 

incompatibilidades entre os pedidos de homologação com base no artigo 

487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que as causas 

contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas extintivas, na 

medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. 

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de Id nº 29890068 - pág. 2. Suspendo o feito até 
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27/04/2020, data para pagamento da última parcela do acordo. Decorrido o 

prazo, portanto, em abril/2020, intimem-se as partes para informar quanto 

ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 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: 1005502-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELANE BORGES MORAES SOUTO (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: 1005502-93.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 29749861 - pág. 1. 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 TOYOTA, 

MODELO COROLLA GLi 1.8 16V CVT 4P, CHASSI 9BRBLWHE0F0024576, 

PLACA NCM -2072, RENAVAM 1040335028, ANO 15/15, MOVIDO À 

ETANOL/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, 15 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: 1011454-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GUIMARAES MAROTTA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011454-53.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a 

emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária 

pagas, ID’s 30836899 a 30836902. II – Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

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. III – 

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. A/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005494-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA 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: 1005494-19.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29243149 - pág. 1. 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 JAC, 

MODELO J3 HATCH 1.4 16, CHASSI LJ12EKR17C4370405, PLACA 

OAP2435, COR VERMELHA, RENAVAM 354555600, ANO 11/12, 

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. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 29243150 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

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, 15 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: 1004276-24.2018.8.11.0041

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:

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME (REU)

CRISTIANO DE OLIVEIRA (REU)

ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004276-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 29454709, tendo em vista que 

o requerente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

requeridos. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005483-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS PEREIRA BRANDAO (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: 1005483-87.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29253926 - 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 FIAT, 

MODELO PALIO ELX FLEX, CHASSI 9BD17140A85277890, PLACA 

NJD3247, COR BEGE, RENAVAM 00975169866, ANO 08/08, 

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. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 29253928 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

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, 15 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: 1024174-86.2019.8.11.0041

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:

ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS (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: 1024174-86.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 29209952. 2. Defiro a emenda a inicial com o 

pagamento das custas iniciais de distribuição de Id 21400666 - pág. 1. 3. 

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 FIAT, MODELO STRADA CE 

ADVENTURE LOCKER 1.8 16V 2P, CHASSI 9BD27804PB7358885, PLACA 

ATQ-8215, COR PRETA, RENAVAM 000288898109, 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. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 6. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 21400668 - 

pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. 7. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 8. 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, 

15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1027773-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027773-67.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação declaratória c/c consignação em pagamento c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Maria 

Adevair Soares da Silva em face de Banco Panamericano S/A, APENAS 

de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações 

da competência desta vara, a declaração de incompetência e a 

determinação de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer 

menção na presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a 

requerente tão somente a declaração de nulidade de contrato, pois não 

realizou o mesmo, repetição do indébito na forma dobrada, indenização 

por danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato 

firmado de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 
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1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006954-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006954-75.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Converto 

o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a realização de 

prova pericial nos contratos e extratos, mormente a perícia contábil, para 

julgamento do feito. Assim, em consonância com o disposto no art. 432, 

caput, do CPC, e determino a realização de perícia contábil. Para sua 

realização, nomeio como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE 

OLIVEIRA NETTO, contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, 

Bairro: Popular, CEP: 78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 

9227-5932, devendo ambas as partes arcarem com os honorários 

periciais, 50% para cada, conforme artigo 95, caput, do CPC, ainda tendo 

em vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. II – Dê-se ciência às partes, 

intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como para indicarem 

assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do CPC), no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036631-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE MARCELO MESQUITA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Venancio Correa dos Santos Junior OAB - MT20399/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-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: 

1036631-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JHONE MARCELO MESQUITA 

LEÃO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Sentença Vistos etc. Jhone Marcelo Mesquita Leão 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

Revisional com Pedido de Tutela Antecipada/Liminar em desfavor de BV 

Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, igualmente 

qualificado e representado, alegando em suma o que segue. Afirma o 

requerente que firmou com o requerido em 25/09/2017 o contrato de 

financiamento no valor de R$ 116.490,00, com pagamento à título de 

entrada de R$ 40.000,00 a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 

4.183,00, para aquisição do bem marca CHEVROLET, modelo S10 CD LTZ 

4X4 2.8 TB-CTDI AT 4P COMPLETA, ano de fabricação/modelo 2015/2016, 

cor PRATA, placa QBJ 0101, movida DIESEL, chassi 

9BG148MKOFC419383. Assevera que há cobrança no contrato de juros 

superiores ao contratado, tarifas administrativas abusivas e encargos 

abusivos. Em sede de tutela antecipada, requer que o requerido exclua e 
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abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a sua manutenção na posse do bem, a inversão do 

ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, 

pleiteou sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, com a revisão 

do contrato e limitação dos juros abusivos na taxa média de mercado, 

exclusão das tarifas administrativas que considera abusivas, com a 

condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Protestou por todos os meios de prova em direito 

admitidos, deu a causa o valor de R$ 116.490,00 (cento e dezesseis mil 

quatrocentos e noventa reais). Com a inicial vieram os documentos. Em 

decisão de ID 17979588 foram concedidos ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferida a tutela 

antecipada por ausência dos requisitos, determinando a citação do 

requerido. O requerido, regularmente citado, apresentou contestação junto 

ao ID 18521950 tempestivamente (certidão ID 21325820). Arguiu em sede 

de preliminar a inépcia da inicial pela impossibilidade de formulação de 

pedido genérico, impugnou o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, pleiteando assim a extinção da ação sem julgamento de mérito. No 

mérito, argumentou que inexiste abusividade no contrato firmado entre as 

partes, da autonomia de vontade do requerente em contratar com o 

requerido, da legalidade de todos os encargos e tarifas contratadas, não 

cabendo a devolução em dobro, e, por fim, pleiteou a improcedência da 

ação, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Devidamente intimado, o requerente não 

apresentou Impugnação à Contestação, consoante ID 23907872. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, o 

requerido pleiteou o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional 

com pedido de tutela antecipada/liminar de contrato de financiamento direto 

ao consumidor sob n. 391105490, na qual o requerente alegou que há 

cobrança indevida no contrato de juros superiores ao contratado, tarifas 

administrativas abusivas e encargos abusivos 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. Antes de adentrar ao mérito, passo ao 

exame das preliminares arguidas. Das preliminares -Da inépcia da inicial 

Alegou o requerido a inépcia da inicial em razão do descumprimento dos 

requisitos do artigo 330, §2º do CPC. Arguição infundada. Com efeito, a 

inicial é suficientemente clara, ademais, demonstrou o requerente quais as 

cláusulas que pretende revisar, fundamentando seus pedidos, elencando 

as possíveis abusividades e o valor que entende por incontroverso, não 

havendo que se falar em inépcia da inicial e seu indeferimento. Por outro 

lado, a inicial atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. 

AFASTO a preliminar de inépcia da inicial. -Da impugnação ao deferimento 

da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de preliminar, contra 

decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita. Sem razão o 

requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, qual seja, 

a revogação da decisão, pois o requerente preenche os requisitos para a 

concessão do benefício, conforme fundamentação da decisão 

concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. Passo agora à análise do mérito da 

presente ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão constante de ID 17979588, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o 

ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica do 

requerente. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos 

firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz 

o brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. 

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Inicialmente, 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 juros 

remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo 

depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso 

na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes 

interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o 

Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A 

abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições 

financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado 

estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de 

Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se 

permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos 

consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado 

excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem sido a 

posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de 

juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 – RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, no contrato 

trazido pelo requerente, os juros remuneratórios incidentes sobre o 

contrato firmado pelas partes foram estipulados em 1,74% ao mês, 

estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da 

celebração do contrato (setembro/2017) que são de 1,94% ao mês 

(www.bcb.gov.br/?txcredmes). Assim, não há que se limitarem os juros 

remuneratórios do contrato de financiamento, e mantenho os juros 

remuneratórios contratados de 1,74% ao mês. Da tarifa de cadastro (TAC) 

Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

exame do Recurso Especial n. 1.251.331/RS (2011/0096435-4), 

representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da 

cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a cobrança de 

créditos objetos de contratos bancários, comumente identificadas pelas 

siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do imposto sobre operações 

financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, para efeitos dos artigos 

1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 

30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a 

pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê 

(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o 

exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com a vigência 

da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços 

bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 

taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que no 

contrato celebrado entre as partes, firmado em 12/04/2007, foi cobrada a 

Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove 

reais), conforme ID16111481. Não havendo nos autos alegações de que o 
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cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a 

legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro. Assim, a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a abusividade da 

cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa média de 

mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 2. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Das tarifas administrativas e IOF No tocante às 

mencionadas tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e 

avaliação de bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente 

exame do Recurso Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), 

representativo da controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da 

cobrança das mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte 

entendimento: “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.” Logo, pelo constante do 

contrato, por se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e 

cobrança da tarifa de avaliação do bem, e no mesmo sentido a legitimidade 

de cobrança para registro de contrato. Desta forma, constato a legalidade 

das cobranças das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 356,40 

(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e de avaliação 

de bem (usado) no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco 

reais). Verifico ainda a contratação de IOF (R$ 2.269,92). Quanto à este, é 

cediço que este é devido nas operações de crédito por conta dos 

contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de 

crédito realizadas por instituições financeiras. Dos encargos moratórios 

Analisando o contrato constante de ID 16111481 constato na cláusula 6, 

visualiza-se a incidência de juros de mora de 14,20% e multa moratória de 

2% ao mês, infringindo, por via transversa, o limite legal. Acerca do tema, 

a interpretação que se tem dado ao supracitado dispositivo é no sentido 

de que o teto para a cobrança de juros moratórios é aquele previsto no 

§1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, podendo as partes 

convencionar valor inferior, mas não superior, em razão do disposto no 

Decreto-lei n. 22.626/33. Art. 161. O crédito não integralmente pago no 

vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis 

e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou 

em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 

mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante defende: EMENTA: REVISIONAL DE CONTRATO. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. INCLUSÃO 

DE GRAVAME. REGISTRO DE CONTRATO. INTERESSE. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

(...) 4. No caso de mora em contrato de arrendamento mercantil, é abusiva 

a cobrança de juros moratórios superiores a 1% (um por cento) ao mês, 

consoante disposições do art. 406, do Código Civil, combinado com art. 

161, §1º, do Código Tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJDFT – Acórdão n.756394, 20110310050918APC, Relator: 

GISLENE PINHEIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 29/01/2014, publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 100) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO JUROS MORATÓRIOS 

DE 14,7% AO MÊS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM 

FALTA DE PROVAS. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO. 

Consumidora alega que celebrou contrato de financiamento com o banco 

réu para aquisição de veículo. Aduz que no referido contrato a ré fixou o 

percentual de juros moratórios em 14,7% ao mês, pelo que alega estar 

acima do patamar estabelecido pelo Código Civil, que prevê o limite de 1% 

ao mês. Pede nulidade da cláusula. Improcedência sob o fundamento de 

que a autora detém-se genericamente sobre os encargos cobrados, sem 

detalhar os pormenores de sua irresignação acerca da contratação que 

firmou, bem como deixando de produzir provas capazes de sustentar a 

cobrança abusiva. Irresignação da autora, que reprisa os argumentos da 

exordial. Sentença que se modifica. Conforme se verifica dos autos, a 

cláusula 26 do pacto firmado entre as partes dispõe claramente que, em 

caso de atraso no pagamento ou havendo vencimento antecipado, o 

Arrendatário (consumidor) pagará juros moratórios de 0,49% (zero vírgula 

quarenta e nove por cento) ao dia, capitalizados mensalmente. Portanto, 

da simples leitura da cláusula contratual recolhe-se, sem dificuldades, que 

a previsão se refere a juros moratórios, os quais não se confundem com 

os remuneratórios. Legalmente, encontram limite nos artigos 406 do Código 

Civil e 161, § 1º, do CTN (1% ao mês). Daí que resta patente o excesso 

dos juros da mora contratados, devendo, pois, serem limitados ao 

percentual de 1% ao mês, nos termos da legislação pátria. RECURSO A 

QUE SE DÁ PROVIMENTO para declarar a nulidade da cobrança de juros 

moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês. (TJ-RJ - APL: 

00687639420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 30 VARA CIVEL, 

Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 07/08/2014, 

VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

12/08/2014 (grifo nosso) Em consequência disso, limito como penalidade 

de mora, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% 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, embora que se tenha 

aqui revisado apenas os encargos da moratórios, referente ao período de 

inadimplência, que não da normalidade contratual. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 
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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 da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 

DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato 

de n. 391105490, nos seguintes termos: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios da cédula de crédito bancário aventados em 1,73% ao 

mês; 2. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua 

legalidade; 3. Mantenho também a contratação da Tarifa de Registro de 

Contrato, Avaliação de Bem e do IOF, em vista de sua respectiva 

legalidade; 4. Limito como penalidade de mora, multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% ao mês e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC; 5. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor do 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. Considerando a sucumbência mínima do Banco 

requerido, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do 

CPC, obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao 

ID 17979588. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros 

desta decisão. 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. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014399-47.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014399-47.2019.8.11.0041. Vistos etc. Maria Pacheco Correa 

ingressou com Ação Revisional de Juros de Cartão de Crédito com Pedido 

de Antecipação de Tutela em face de Banco BMG Consignado S/A. 

Afirmou a requerente que é servidora pública estadual e firmou com o 

requerido a abertura de um cartão de crédito consignado, lhe sendo 

disponibilizada a quantia de R$ 2.000,00 para compras, com os descontos 

mensais em sua folha de pagamento. Aduziu que há cobranças abusivas 

de juros do cartão de crédito, tornando uma “bola de neve”. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Defendeu a 

relação de consumo, a onerosidade excessiva do contrato, o 

ressarcimento pelos danos morais sofridos e repetição de indébito. Ao 

final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de 53.020,00 (cinquenta e 

três mil e vinte reais). A inicial veio instruída com documentos. Pela 

decisão contida no Id 19288400 o juízo deferiu os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferiu o 

pedido de tutela antecipada e determinou a citação do requerido. 

Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 24539367. 

Em sua defesa defendeu a ausência de cobrança indevida, ausência de 

abusividade, o não cabimento da revisão contratual, refutando os 

argumentos da autora, pleiteando ao final pela improcedência total da 

ação. Acostou documentos, dentre eles planilha de evolução do débito do 

cartão de crédito, bem como, as faturas do cartão de crédito. Acostou 

cópia das faturas do cartão de crédito de nº 5313.0899.6646.9059, 

constante dos Id 24539373, Id 24539448, Id 24539375 e Id 24539376. 

Devidamente intimada a requerente para manifestar-se acerca da 

contestação, compareceu na petição contida no Id 25383238, 

apresentando impugnação. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 30376780, ambos 

manifestaram pelo julgamento da lide. Vieram-me os autos conclusos. 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 movida por Maria 

Pacheco Correa em face de Banco BMG S/A. Pretende a requerente com 

a presente ação a revisão do contrato de cartão de crédito firmado entre 

as partes, questionando os juros remuneratórios, pedindo a repetição de 

indébito e ressarcimento pelos danos morais sofridos. Incide à hipótese 

vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo 

Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 19288400 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, 

Id 24539367. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da 

presente ação. - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme já determinado pelo Juízo em decisão proferida no Id 19288400, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, verifico que as partes 

celebraram Termo de Adesão, para utilização de cartão de crédito, cópia 

do contrato constante do Id 24539373, de nº 5313.0899.6646.9059, 

faturas constantes dos Id 24539373, Id 24539448, Id 24539375 e Id 

24539376. Aduziu que há cobranças abusivas de juros do cartão de 

crédito, tornando uma “bola de neve”. Assim, no tocante ao pedido de 

revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que trata dos juros 

remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 
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fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas a instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, 

consoante cópia da fatura, acostada no Id 25536025, que incidiram na 

média de 3,45% ao mês. De outro modo, cumpre salientar o fato de que o 

Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela 

qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, 

tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora. O 

contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o 

banco requerido, Termo de Adesão, cópia do contrato constante do Id 

24539373, de nº 5313.0899.6646.9059, faturas constantes dos Id 

24539373 e Id 24539448. Consoante se verifica das faturas acostadas 

pelo banco requerido, que se demonstrou a incidência da seguinte taxa de 

juros: média de 4,80% ao mês. Tenho que o valor incidente não é superior 

à média praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no 

contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da 

média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade. 

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de 

cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central 

referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida. Assim, 

mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, 

referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, de nº 

5313.0899.6646.9059, faturas constantes dos Id 24539373 e Id 24539448, 

em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, 

para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

dezembro/2017 até os dias atuais. No que tange ao cartão de crédito de 

nº 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 

24539376, verifico que quanto aos juros remuneratórios, houve incidência 

da seguinte taxa de juros: média de 4,80% ao mês. Tenho que o valor 

incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto que, a 

taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo 

que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de cartão de 

crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade da autora, de nº 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos 

Id 24539375 e Id 24539376, em 4,80% ao mês, portanto, dentro dos 

parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, 

do período compreendido entre agosto/2009 até os dias atuais. Da 

repetição de indébito Apesar da inexistência de abusividade encontrada 

nos contratos de cartão de crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas 

constantes do Id 25536025 e cartão de crédito de n. 

5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e Id 24539376, 

a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 

injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

Apesar de não ter restado configurada a cobrança indevida, 

eventualmente, comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se 

possível à repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma 

simples. Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 

369 do Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora 

para ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Maria Pacheco Correa em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. No tocante aos 

pedidos de revisão nos contratos de cartão de crédito de n. 

5313.0412.1895.9059, faturas constantes do Id 25536025 e cartão de 

crédito de n. 5313.0412.1895.9059, faturas constantes dos Id 24539375 e 

Id 24539376: Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre 

as partes, referente ao cartão de crédito de titularidade da autora, no 

percentual de 4,80% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados 

pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre o início da cobrança dos cartões (dezembro/2017 e 

agosto/2009, respectivamente) até os dias atuais. Assim, fixo o referido 

percentual de juros remuneratórios em ambos os contratos, em 4,80% ao 

mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo 

saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para 

cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. 

Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em 

decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos na decisão de Id 19288400. Custas processuais, “pro rata”. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023649-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023649-12.2016.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia de 

cumprimento de acordo vinda junto ao Id 30068071, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 7988801. 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 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, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003397-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003397-46.2020.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia de 

acordo vinda junto ao Id 30806368, verifico que consta nos autos o termo 

de acordo assinado pelas partes consoante Id 29740050. Assim, 

homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 29740050. 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. Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições 

junto ao DETRAN e aos demais órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àqueles órgãos. No tocante ao pedido de baixa do 

gravame do veículo junto aos Id's 29740050 - pág. 3 e 30806368 - pág. 2, 

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. 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. 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, 15 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005509-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005509-85.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e 

Apreensão, em face de Cerina Martins de Oliveira, no entanto, requereu 

ao Id 30582076, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àqueles órgãos (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo junto ao Id 30582076, 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. II - Defiro o pedido de Id 30582076, remetam-se os autos ao 

Funajuris, para verificação da existência de custas remanescentes de 

recolhimento pela parte autora. Após, intime-se a parte autora para 

promover o devido recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo recursal e promovido o recolhimento, proceda-se a baixa na 

distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Caso 

não promova a parte autora o recolhimento devido, anote-se o débito no 

distribuidor e proceda-se ao arquivamento dos autos. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005492-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE ARRUDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005492-49.2020.8.11.0041. Vistos etc. BV Financeira Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Reinaldo de Arruda Lima, no entanto, requereu ao Id 

29309302, 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 CIRETRAN (RENAJUD), tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do 

gravame do veículo de Id 29309302, 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 ao SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Custas iniciais 

de distribuição e 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, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011152-58.2019.8.11.0041

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:
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LUA WYCCTHOR DE PAULA SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011152-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Lua 

Wyccthor de Paula Santiago, no entanto, requereu ao Id 30153819, 

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 RENAJUD, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 

30153819, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032434-55.2019.8.11.0041

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:

ELIANE LOPES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/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. 

1032434-55.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Mapfre Seguros Gerais 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

61.074.175/0001-38, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Eliane Lopes da Cruz, brasileiro, inscrito no CPF sob 

n. 795.590.421-49, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que a requerida integra um grupo/cota de 

consórcio n. 60006.083, adquirido pelo requerente, e por força da 

contemplação do consórcio, firmou o contrato com garantia de alienação, 

tendo como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: Marca 

CHEVROLET, Modelo PRISMA LTZ 1.4 8V FLEX 4P, Cor BRANCA, Ano de 

Fabricação/Modelo 2017/2018, Placa QCO 1257, Chassi 

9BGKT69V0JG202659, Renavam 1131602983. No entanto, a requerida 

não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 

20/06/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia 

fiduciária. Pede, 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$ 30.493,08 (trinta mil, quatrocentos e noventa e três reais e oito 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também o instrumento de 

protesto pelo qual foi a requerida constituída em mora, ID 21992261, e 

também notificação extrajudicial de ID 21992260. Em decisão inicial de ID 

23038810 foi concedida a medida liminar ao requerente, determinando a 

busca e apreensão do bem e citação da requerida. Apreendido o bem ID 

23721385 – Pág. 3 e citada a requerida, conforme documento de ID 

23721385 – Pág. 4. Assim, compareceu a requerida pleiteando a purga da 

mora, bem como apresentando contestação com preliminares de 

ilegitimidade ativa, ausência de comprovação de mora, junto aos ID’s 

23899026 a 23899038, com comprovante de pagamento do débito que 

entendia devido de R$ 21.043,85, pleiteando a restituição do bem e a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em decisão de ID 17190431 

foi deferido o pedido de purga da mora, e determinada a expedição de 

mandado de restituição do veículo. Restituído o bem à requerida, conforme 

ID’s 17329501, 17504524 e 17504526. Em virtude de demais 

manifestações, em decisão de ID 26074354, foram analisadas e afastadas 

todas as preliminares arguidas pela requerida, determinando ainda à 

mesma regularizar a purga da mora com a complementação do valor 

integral do débito, do valor dado à causa, lhe sendo ainda concedidos os 

benefícios da justiça gratuita. A requerida comprovou o recolhimento do 

valor remanescente em juízo junto aos ID’s 26437959 a 26437963. Em 

decisão de ID 26665859 foi determinado a expedição do mandado de 

restituição do veículo à requerida. O requerente apresentou impugnação à 

contestação junto ao ID 28206154, pleiteando pela total procedência da 

ação de busca e apreensão. Comprovou o requerente a restituição do 

bem à requerida junto aos ID’s 30092150 a 30092152. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de "Ação de 

Busca e Apreensão" movida por Mapfre Seguros Gerais S/A contra Eliane 

Lopes da Cruz, visando à apreensão e depósito de um veículo, objeto do 

Contrato de Alienação Fiduciária, devido à inadimplência do segundo 

relativamente às prestações ajustadas. Da contestação A requerida 

arguiu preliminares em sua contestação, entretanto, estas foram 

devidamente analisadas em decisão de ID 26074354 que, inclusive, 

passou irrecorrida. Analiso os demais pedidos constantes de sua 

contestação. Dos danos morais A requerida apresentou contestação, 

objetivando condenação do Banco requerente em indenização por danos 

morais, tendo em vista que as partes não contrataram, não sendo o 

requerente parte ativa legitima. Entretanto, tal argumentação já foi 

analisada e afastada. Ademais, a requerida quem deu causa ao seu 

inadimplemento. Assim, quanto ao pedido de condenação do requerente 

em danos morais, não merece amparo, posto que não ficou configurado o 

dano. Além disso, não há nos autos qualquer elemento tendente à 

configuração do alegado dano moral, inexistindo comprovação de que 

houve qualquer ato ilícito perpetrado pelo Banco requerente. É que para 

que se configure a responsabilidade civil é indispensável a demonstração 

de seus elementos essenciais, a saber, o ato ilícito, doloso ou culposo, o 

dano experimentado e, finalmente, o nexo de causalidade entre este e 

aquele. Assim, não se pode falar ilícito passível de ensejar a 

responsabilidade civil e o consequente dever de compor eventual dano 

moral. Desta forma, indefiro o pedido de condenação do Banco requerente 

em dano moral. 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. Da purga da mora Verifica-se que a parte autora, 

ajuizou a presente ação de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, porquanto a requerida, apesar de notificada 

extrajudicialmente e protestada, permaneceu inadimplente com o 

pagamento das prestações do contrato de financiamento entabulado entre 

as partes. Ora, o requerente teve que acionar a máquina judiciária para 

fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente depois de ajuizada 

a presente ação, compareceu a requerida aos autos, solicitando a purga 

da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, 

o reconhecimento do pedido traz como consequência a responsabilidade 

pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se baseia o pleito do requerente, 

devendo a parte ré suportar o pagamento das despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, sob pena de ofensa ao princípio da 

causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÁLCULO 

DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA MORA. RECONHECIMENTO 

DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial não foi impugnado 

especificamente, motivo por que considera-se suficiente o valor 

depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora corresponde ao 

reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do autor e deve 

incluir as custas processuais e honorários advocatícios. Arts. 26 e 269, 

inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e parcialmente provida. 

Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 4ª 
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T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM 

FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 

1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta a não inclusão de 

verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, mesmo tendo o réu 

purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 269, II, do CPC, 

ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado nos 

consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura da 

ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Assim, tendo a requerida efetuado o pagamento 

das parcelas vencidas e vincendas, depositando em juízo todas as 

parcelas, quitando o contrato, a extinção da lide é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto 

o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar 

concedida junto ao ID 23038810. Declaro quitado o contrato, posto que há 

nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e 

vincendas, do valor dado à causa. Não há que se falar em correção do 

valor da causa, nem mesmo no pagamento de outras despesas pela 

requerida. Seguem INDEFERIDOS todos os pedidos da requerida, pela 

fundamentação acima dispendida. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. 

Obrigação que fica suspensa por terem sido concedidos os benefícios da 

justiça gratuita à requerida, nos termos da Lei 1.060/50, em decisão 

irrecorrida de ID 26074354. Traga ainda o patrono exequente, em 05 

(cinco) dias, 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. Após, expeça-se alvará judicial do 

valor depositado em juízo, e suas devidas correções, ao patrono do 

requerente, consoante informações a serem trazidas pelo mesmo, para a 

devida quitação do contrato. Após, deverá o Banco requerente 

providenciar as devidas baixas em relação à quitação do contrato, para 

baixa de gravame e exclusão do nome da requerida dos cadastros de 

restrição ao crédito (SPC/Serasa). 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, 15 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 921228 Nr: 44160-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., WAGNER CEZAR FACHONE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT

 (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, 

para condenar o requerido João Batista da Silva, pela prática do ato de 

improbidade administrativa prevista no art. 11, I, da Lei n.º 8.429/92, 

aplicando-lhes as seguintes sanções:

- Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos;

- Pagamento de multa civil, correspondente a três (03) vezes a última 

remuneração recebida pelo requerido junto ao DETRAN/MT, a ser revertido 

ao Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso;

 - Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

três (03) anos.

Condeno ainda, o requerido João Batista da Silva, ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033866-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. (REQUERIDO)

R. M. A. F. (REQUERIDO)

A. M. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BRITO REBELLO OAB - MT6024-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

(...) É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Revisional de 

Alimentos, proposta por L. M. F., representado por sua genitora, Laura 

Gisele Maia Spínola, em face de Rodolfo Maranhão Ayres Ferreira, todos 

devidamente qualificados nos autos. Observa-se dos autos que, foi 

concluída a instrução probatória, encontrando-se ação apta para 

sentença. A presente demanda encontra seu contorno no pedido de 

majoração de alimentos, para seis salários mínimos mensais e, no pedido 

de regulamentação da convivência do infante com o genitor e avós 

paternos, formulado em sede de reconvenção. 1. Da revisão dos 

alimentos. Importante consignar que, os alimentos em tela são devidos pelo 

alimentante, antes de tudo, em face de seu dever de sustento, que 

decorre, diretamente, da Constituição da República, por previsão do art. 

229, que impõe aos pais o dever assistir, criar e educar os filhos menores. 

Trata-se de direito fundamental da pessoa, base para sua subsistência, 

com dignidade, já que, no caso, não dispõe de condições de prover-lhe o 

próprio sustento. Quando se fala em alimentos, não podemos perder de 

vista todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento da 

personalidade humana, já que não se restringem aos alimentos, em sentido 

restrito, de que necessitam, fisiologicamente para sobreviver, mas sim à 

sua educação, laser, moradia e, todas as implicações decorrentes. Nesse 

diapasão, fixou a lei que a averiguação do quantum alimentar, deve ser 

verificada com base no trinômio - necessidade, possibilidade e 

proporcionalidade, o que se extrai do parágrafo primeiro do art. 1.694, do 

Código Civil, para, assim, buscar o julgador garantir a máxima justiça que 

possa ser extraída do caso concreto. Sabe-se que as necessidades dos 

filhos menores são presumidas, considerando os gastos normais, 

compatíveis com sua faixa etária, pelo que eventual gasto específico e/ou 

extraordinário, face à particularidade do caso concreto, deve ser objeto 

de prova e devidamente sopesado pelo juiz ao realizar a análise do 

trinômio que norteia a fixação do quantum alimentar. Vigoram hoje 

alimentos fixados, em 02 (dois) salários mínimos, o que equivalem a R$ 

1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis reais), por força da decisão 

proferida pelo Tribunal de Justiça, que manteve o valor dos alimentos, 

reformando a decisão deste juízo que havia majorado os alimentos, em 
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caráter provisório (id. 13295610). Segundo emerge dos autos, à época em 

que foram fixados os alimentos em 02 (dois) salários mínimos, que se deu 

por meio de acordo entre os genitores (id. 10563046), o requerido 

enfrentava momento de dificuldade financeira, o que teria justificado o 

quantum alimentar. À época o infante contava com, aproximadamente, três 

meses de vida. Hoje conta com seis anos de idade, e além das despesas 

ordinárias, decorrentes da idade, compatíveis com o padrão de vida da 

família, ainda apresenta problemas de saúde, decorrente de alergia e 

refluxo grau IV, o que lhe impõe o uso contínuo de medicamentos. Como 

se observa houve alteração na necessidade do alimentando relativamente 

ao quantum alimentar, já que se encontra em fase escolar, o que demanda 

gastos consideráveis com sua educação, que não se resume a escola 

obrigatória, considerado, sempre, o padrão econômico das partes, material 

escolar, alimentação, transporte, além de vestuário, moradia, internet, 

laser, entre tantas outras. O alimentante é empresário e possui lojas de 

conveniências, em postos de combustível, das quais aufere, mensalmente, 

renda, aproximada, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – id. 12764428 e, 

conforme alegado, seria sua única fonte de renda. Entretanto, sua 

declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2015 e 2016, 

nos permite constatar que a fonte de sua renda não se resume às lojas de 

conveniências, a qual nem mesmo permite a manutenção do patrimônio 

declarado, que vai de parcela de áreas rurais, a empresas de Factoring e 

lojas de conveniências, até embarcação e lancha, o que demonstra 

capacidade para arcar com os custos advindos de todo o patrimônio. 

Soma-se a isso, o registro de veículo de alto padrão em nome da empresa 

do requerido (id. 12630077) – Mais Loja de Conveniência Ltda. A família do 

requerido apresenta alto padrão de vida, programaram viagem à Flórida, 

inclusive com a compra de passagens e, embora não tenha se 

concretizado, essa possibilidade nem passa pelo imaginário da média 

brasileira, sem contar os demais passeios realizados pela família, 

conforme demonstram as fotos juntadas no id. 12630018 e seguintes. 

Seus filhos são assistidos por babá, o que ficou demonstrado pelas fotos 

em que a sua esposa, em compra no supermercado Big Lar, é 

acompanhada por ela. O fato é que, a alegada incapacidade financeira do 

requerido não se encaixa ao padrão de vida sustentado, até porque, como 

homem adulto que é, ao constituir nova família estava consciente da 

necessidade de garantir o sustento de todos, com vistas ao princípio da 

igualdade entre os filhos. Sendo assim, proporcionar a um dos filhos uma 

condição de vida diferente à dos irmãos e, ainda assim, continuar 

sustentando um custo de vida alto com patrimônio considerável, inclusive, 

por meio de sua empresa que, é proprietária de uma Fiat Toro (2016/2017) 

e do Jeep Compass (2016/2017), não se apresenta minimamente razoável. 

Ainda, não se pode desconsiderar que o requerido vive com sua família, 

em imóvel cedido pelos genitores, o que lhe garante maior tranquilidade 

ainda para contribuir de forma efetiva com o filho. Na inicial a parte autora 

apresentou as despesas ordinárias do autor, que alcançam a quantia 

aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a considerar a redução 

referente ao valor da Unimed e da gasolina, conforme esclarecido pela 

genitora nos autos, em seu depoimento pessoal (id. 15030832), embora 

seja de sua inteira responsabilidade levar e buscar o infante em qualquer 

compromisso, já que o genitor não participa ativamente da vida do filho, 

convivendo com o infante somente quando se encontra na casa da avó 

paterna. Nesse cenário, é inviável a redução dos alimentos. Restou 

incontroverso nos autos que, os avós paternos do infante auxiliavam com 

o seu sustento, o que os levaram, inclusive, a matriculá-lo em um 

conceituado colégio da Capital, cuja mensalidade que supera a um salário 

mínimo, foi custeada por eles, até quando a genitora buscou o Judiciário 

para receber alimentos em atraso. Os avós paternos possuem condições 

econômicas de contribuir com o sustento do neto, em complemento à 

alegada insuficiência de recursos do filho, já que, além da aposentadoria, 

são usufrutuários de área de terra rural (id. 10563004), em que é cultivada 

Teca, pela empresa Tecamat Florestal Ltda, de copropriedade do 

requerido e de seus irmãos, que lhes rende consideráveis pagamentos 

mensais. Sendo assim, atendendo ao trinômio necessidade, possibilidade 

e proporcionalidade, entendo por bem pela fixação da obrigação alimentar, 

em 03 (três) salários mínimos mensais, sendo que 02 (dois) salários 

mínimos serão arcados pelo genitor, e 01 (um) salário mínimo pelos avós 

paternos, visando garantir o mínimo de igualdade entre os filhos do 

requerido, bem como, a possibilidade de a genitora poder contar com um 

auxílio para que possa exercer sua profissão e, assim, poder garantir 

melhores condições de vida ao pequeno Lorenzo. 2. Da convivência. Em 

pedido reconvencional, buscou o requerido, além do pedido de redução do 

quantum alimentar, o que já foi objeto de análise do tópico anterior, a 

regulamentação da convivência com o mesmo. A guarda do infante é 

exercida pela genitora, que somente pugnou por cautela na fixação da 

convivência, já que o requerido não tem contato com o infante. No curso 

do processo houve alteração quanto aos fatos, já que o autor se mudou 

para a cidade de Cáceres/MT, segundo a genitora, para buscar melhores 

condições de trabalho e diante da insuficiência de recursos para se 

manter na Capital, o que, infelizmente, levou à impossibilidade de que o 

infante permanecesse na escola que frequentava. A alteração de domicílio 

do infante torna mais difícil a aproximação entre pai e filho, e demandará 

interesse real do genitor, além de muito amor e paciência de ambos, até 

porque o pequeno Lorenzo conta com, apenas, seis anos de idade. Sendo 

assim, o genitor poderá ter em sua companhia o filho, nos seguintes 

termos: 1º. No primeiro mês, o genitor poderá conviver com o infante, em 

finais de semana alternados, sem retirá-lo da cidade de Cáceres, onde 

reside, pegando-o na casa materna aos sábados às 10 horas e 

devolvendo-o às 20 horas, do mesmo dia. 2º. A partir do primeiro mês, em 

finais de semanas alternados, devendo buscar o infante na casa materna 

na sexta-feira às 19horas, devolvendo-o no domingo, subsequente, até às 

18horas. 3º. As festividades de final de ano deverão ser alternadas entre 

os genitores, sendo que, nos anos ímpares, o Natal será em companhia da 

genitora. 4º. As datas de aniversário da criança, também, serão 

alternadas entre os genitores, iniciando em 2020 na companhia paterna. 

5º. No dia dos pais, ficará o infante com o pai, da mesma forma que ficará 

com a mãe, no dia das mães. 6º. As férias serão divididas entre os 

genitores, na proporção de 2/3 do período para o pai, de forma a propiciar 

mais tempo de convívio paterno-filial, garantindo-se, assim, a preservação 

dos vínculos. Nesse seara, o importante, é que os genitores busquem a 

sensibilidade necessária, que lhes permitam colocar seus interesses 

pessoais de lado, no sentido de priorizar um convívio tranquilo, a fim de 

atender as necessidades de desenvolvimento do filho. Diante do exposto, 

julgoprocedente o pedido inicial, para majorar os alimentos para 03 (três) 

salários mínimos mensais, sendo que 02 (dois) salários mínimos serão 

arcados pelo genitor, e 01 (um) salário mínimo pelos avós paternos, em 

complemento à obrigação alimentar do genitor, com vencimento todo dia 10 

(dez) de cada mês, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A prestação alimentícia avoenga incidirá, também, nas 

verbas de 13º salário e deverá ser descontada, diretamente, do benefício 

previdenciário percebido pela avó paterna. Ademais, julgo parcialmente 

procedente a reconvenção apresentada, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, para regulamentar a convivência entre o genitor e o 

infante, nos moldes acima declinados. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além dos honorários de advogado, 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício para desconto da obrigação 

alimentar avoenga, com urgência. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Custas pelo requerido. P. R. I. 

C. Cuiabá-MT, 04 de junho de 2019. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 0058071-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

DANIEL CESAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO DE FIGUEIREDO (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 das partes autoras, por meio dos seus patronos, 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 
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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, 16 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012784-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA MARIA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

NILVO EDUARDO BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA THEREZINHA DE MORAES ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos do 

artigo 234 da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, 

procedo à intimação das partes autoras, por meio dos seus patronos, para 

que realizem 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, 16 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: 0009184-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enio José de Arruda Martins (REU)

Outros Interessados:

ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO OAB - MT6027-O (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIZ AMIDEN MARTINS (RECONVINDO)

CRISTHYANE AMIDEN MARTINS (RECONVINDO)

DANIELLE AMIDEN MARTINS (RECONVINDO)

SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0009184-10.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS RÉU: ENIO JOSÉ DE 

ARRUDA MARTINS Vistos etc. Cite-se, a parte requerida para que se 

manifeste, no prazo legal. Associem-se aos autos de nº 

0025358-02.2016.811.0041. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 

2019. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1043580-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO QUEIROZ DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. Q. (REQUERIDO)

JHULYO MATHEUS EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ (REQUERIDO)

JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ (REQUERIDO)

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ (REQUERIDO)

DURVALINO QUEIROZ DA SILVA (DE CUJUS)

ELENICE QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

NIVALDO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERIDO)

ERNESTINA JOAQUINA DE QUEIROZ (DE CUJUS)

IVACY QUEIROZ WOOD (REQUERIDO)

IRACY QUEIROZ SASAKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVACY QUEIROZ WOOD OAB - 074.414.501-52 (REPRESENTANTE)

A. L. D. A. Q. OAB - 053.128.701-70 (REPRESENTANTE)

JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ OAB - 049.282.401-03 

(REPRESENTANTE)

JHULYO MATHEUS EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ OAB - 

052.847.841-97 (REPRESENTANTE)

THIAGO TADEU NASCIMENTO QUEIROZ OAB - 007.063.791-10 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1043580-93.2019.8.11.0041 

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, 16 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0024343-71.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

ORESTES RODRIGUES DOS REIS JUNIOR (REQUERENTE)

ELISSANDRA SALOMAO BUDIB LOPES (REQUERENTE)

RAMAO LOPES FILHO (REQUERENTE)

MARIANA BOTELHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB (REQUERENTE)

CRISTIANE COSTA DOS SANTOS SOUZA BUDIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ JORGE BUDIB (REQUERIDO)

TRON INFORMATICA CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

MURILO BONETI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

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

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO OAB - MT7162-O (ADVOGADO(A))
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ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

JENNIFER LIS SOUZA TESTA OAB - MT21629-O (ADVOGADO(A))

VICTOR GUIMARO SAKITANI OAB - MT20336-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUI EDUARDO SANO LAURINDO OAB - MT10128-O (ADVOGADO(A))

EDIFICIO MOZART (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONARDO GOMES BRESSANE OAB - MT10102-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

VALERIA SOARES PINHEIRO ALEIXO (TERCEIRO INTERESSADO)

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO OAB - MT6852-O 

(ADVOGADO(A))

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO OAB - MT0018355A 

(ADVOGADO(A))

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

0024343-71.2011.8.11.0041. Vistos, etc. Intimem – se os Herdeiros Mário 

Márcio Salomão Budib e Christiane Salomão Budid, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, esclareçam a porcentagem dos honorários advocatícios e 

quem é será seu beneficiário. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1045536-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CORREIA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES OAB - MT17234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID RITA DE AZEVEDO DOS ANJOS (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 : 

1045536-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MILTON CORREIA DOS ANJOS 

REU: INGRID RITA DE AZEVEDO DOS ANJOS Vistos. Acolho a emenda de 

id. 28710196. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por 

Milton Correia dos Anjos em face de Ingrid Rita de Azevedo dos Anjos. 

Compulsando os autos, verifico que em sentença prolatada pelo Juízo da 

3ª Vara Cível de Cuiabá, Processo n. 854/97, fora determinado o 

pagamento da verba alimentar em 1 (um) salário mínimo, em favor da filha. 

Alega que a filha já atingiu a maioridade, exerce a profissão de dentista e 

possui dois empregos; porém, não provou essas situações. Por isso não é 

possível conceder a tutela na extensão solicitada, até porque a 

maioridade, simplesmente, não autoriza, de plano, a exoneração da 

pensão. É necessário estabelecer o contraditório. Outrossim, causa 

estranheza que, sendo a filha formada "dentista" e exercendo dois 

empregos, ainda assim, não aceitaria a extinção da obrigação de forma 

consensual; aliás, não se sabe nem se foi tentado, para evitar um 

processo litigioso. Por outro lado, o requerente juntou comprovantes de 

seus rendimentos e observando-os, vê-se que está em dificuldade para 

manter a pensão, independentemente de ser ou não verdade que a filha 

tem dois empregos. Sendo assim, defiro parcialmente o pedido de tutela de 

urgência, e o faço para reduzir o valor da pensão para 1/2 (meio) salário 

mínimo. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 06 de 

agosto de 2020, às 15h00min. Se não houver acordo, a requerida terá, a 

partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se ofício para 

adequar o desconto em folha. Sirva cópia da presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009443-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. L. M. (AUTOR(A))

J. C. D. L. (AUTOR(A))

A. A. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO DORILEO LEITE OAB - MT8589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. C. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIFICO que nesta data procedi a intimação das partes requerentes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem interesse no 

prosseguimento do feito, bem como requerer o que entenderem de direito, 

conforme determinado no despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0003961-96.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (REQUERENTE)

J. D. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA OAB - MT10584-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial, intimo a parte autora para, no prazo 

legal, a contar do retorno dos prazos processuais, manifeste sobre o 

laudo psicossocial. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva 

Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0003961-96.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (REQUERENTE)

J. D. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA OAB - MT10584-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que em 

cumprimento a determinação judicial, intimo a parte autora para, no prazo 

legal, a contar do retorno dos prazos processuais, manifeste sobre o 

laudo psicossocial. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva 

Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005872-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.F (EXEQUENTE)

LAURA GISELE MAIA SPINOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GISELE MAIA SPINOLA OAB - MT8678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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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 : 

0005872-36.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: LAURA GISELE MAIA SPINOLA, 

L.M.F EXECUTADO: RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA Vistos. 

Acolho o parecer retro. Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor devido, 

constante na memória de cálculo de id 31168956, ou comprovar que o fez, 

sob pena de prisão. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

voltem-me conclusos, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008793-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. M. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. M. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a requerente, através de seu 

procurador, para ciência quanto à expedição da certidão de inteiro teor.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010906-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. O. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

NADIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA OAB - 882.340.371-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. L. D. M. (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 : 

1010906-28.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: NADIA AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA AUTOR(A): D. L. D. O. M. REU: JOSE MARCIO LORENO DE 

MORAES Vistos. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação 

de Guarda c/c Alimentos aforada por Nadia Auxiliadora de Oliveira em 

face de José Marcio Loreno de Moraes. Considerando a relação de 

parentesco entre o infante e o requerido, conforme atesta a certidão de 

nascimento, defiro os alimentos provisórios ao filho Daniel Lennon de 

Oliveira Moraes, que arbitro, por ora, em 20% (vinte e cinco por cento) dos 

rendimentos líquidos do requerido, compreendidos como tais, toda e 

qualquer remuneração, inclusive férias e 13º salário, quando houver, 

descontados apenas os valores a título de previdência social pública e 

imposto de renda retido na fonte. O valor dos alimentos deverá ser 

depositado, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada 

pela parte autora no id. 30130292 - item “g”, ou, mediante recibo. O 

trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será aferido em 

momento oportuno, após exaurimento da cognição. Quanto à 

regulamentação de guarda e do convívio, as partes poderão dialogar em 

busca de um acordo, na audiência de tentativa de conciliação que designo 

para o dia 06 de agosto de 2020, às 14h00min. Se não houver acordo, a 

parte requerida 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. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031153-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAIXAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINA DIAS DE SOUZA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1031153-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAIXAO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: JESUINA DIAS DE SOUZA Vistos. Paixão Alves de Souza 

propôs a presente Ação de Substituição de Curatela em face de Jesuína 

Dias de Souza. Relatou que é irmão da requerida, e que sua antiga 

curadora, senhora Ana de Lourdes Souza faleceu em 2016, desde então, 

a requerida está sob os cuidados do autor. Na decisão de id 16092182, foi 

deferida a curatela provisória ao autor e determinada a realização de 

estudo social, cujo termo está encartado ao id 17106059. No id 19907669 

o autor requereu a expedição de ofício ao INSS, para fins de 

restabelecimento do benefício da requerida. Na movimentação n. 

22704988 o Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É o 

relatório. D E C I D O. Constata-se dos autos que o autor busca assumir a 

curatela da irmã, em razão de que a antiga curadora faleceu. Assim, 

afirma que ser inconteste a necessidade de sua nomeação como curador 

da requerida Realizado o estudo psicossocial do caso, a equipe 

multidisciplinar considerou que: “(...). O requerente se mostrou 

compromissado em continuar assumindo os cuidados e tratamento de 

saúde da irmã. No momento, não verificou nenhuma situação contraditória 

que possa comprometer ou impedir a manutenção do encargo e 

responsabilidade da curatela ao mesmo. (...)”. id 17106059 Desde 2016, 

após o falecimento de sua antiga curadora, a requerida está sob os 

cuidados do autor, e não foi constatada pela equipe multidisciplinar 

nenhuma conduta do requerente, que justificasse inaptidão para o 

encargo. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério 

Público, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio o senhor 

Paixão Alves de Souza como curador definitivo à requerida, em 

substituição da antiga curadora, senhora Ana de Lourdes Souza. Por fim 

declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005498-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ EMILLY PALHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMIR MENDES PALHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVALDO FERREIRA LIMA OAB - RO8376 (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005498-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BEATRIZ EMILLY PALHA REU: 

CLODOMIR MENDES PALHA Visto. Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos em que as partes informaram a composição, apresentando os 

termos do acordo para a homologação judicial, conforme pode ser visto na 

movimentação n. 20356761. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes no documento acostado sob n. 

20356761, para que produza os jurídicos e legais efeitos, passando a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Por fim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, 
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do Código de Processo Civil. Expeça-se oficio para que cessem os 

descontos em folha. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Justiça gratuita. P. I. C. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 0004290-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

KARLA PALOMA BUSATO OAB - MT11775-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

0004290-93.2016.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA ANGELICA ASCHAR 

BUFULIN SILVA REQUERIDO: ROGER MANOEL DA SILVA Vistos. Maria 

Angelica Aschar Bufulin propôs a presente Ação de Busca e Apreensão 

em face de Roger Manoel da Silva. Alega que eram casados, mas que o 

relacionamento chegou ao fim, oportunidade em que o requerido saiu do 

lar conjugal, levando consigo o veículo de propriedade da requerente, 

veículo esse utilizado para ir trabalhar, e para transporte de seu filho, 

ainda bebê. Na decisão inaugural (id 25468531), foi deferida a liminar, 

determinando-se a busca e apreensão do veículo. No id 25468537, foi 

apresentada a contestação. A impugnação foi apresentada na 

movimentação n. 25469444. Na decisão 25469449, o nobre Juízo da 

Terceira Vara Cível de Cuiabá/MT, declinou o processamento e julgamento 

do feito a este juízo, em razão de existir em tramitação nesta Vara 

Especializada, uma ação envolvendo as mesmas partes, cujo veículo ora 

apreendido consta no rol partilhável. Na decisão 25469450, foi recebida a 

ação e determinado o apensamento aos autos código 1091427. É o breve 

relatório. D E C I D O. Extrai-se do relatório, que o único objeto da presente 

demanda era a busca e apreensão do veículo descrito na inicial (Onix LT, 

Placas QBS0774). Conforme se infere das razões apostas na inicial, a 

requerente alegou que o veículo era financiado em seu nome, que era 

utilizado para se locomover para o trabalho, além de utilizar para 

transportar seu filho bebê. Ainda, que as parcelas eram pagas 

exclusivamente por ela, por meio de débito na sua conta bancária. Por 

meio da contestação, o requerido alegou que o veículo foi adquirido 

durante o casamento e por esse motivo, deveria ser partilhado igualmente 

entre as partes, e que era ele quem pagava as prestações, não obstante 

estar financiado em nome da requerente. Sustentou ainda, que a autora 

tinha outro veículo, e que se utilizou da presente ação por não aceitar o 

fim do relacionamento. Em que pesem as razões do requerido, verifico que 

não se desincumbiu em desconstituir as alegações da autora, ao passo 

que não conseguiu comprovar que ela tinha outro veículo, nem mesmo que 

era ele quem pagava as prestações do veículo objeto de discussão nos 

autos. Quanto às providências por ele requeridas, no sentido de 

determinar a avaliação do veículo e sua imediata venda, observo que são 

questões que estão diretamente relacionadas com a partilha de bens, que 

está sendo tratada nos autos da ação 0006776-51.2016, e será objeto de 

análise juntamente com outros bens, que integram o acervo partilhável. 

Nesse passo, considerando que o único objeto dos autos era a busca e 

apreensão do veículo, que o requerido, a quem incumbia o dever de 

desconstituir as alegações da requerente, limitou-se a se defender, sem 

nada provar, e só pediu a adoção de medidas que visassem a venda do 

veículo, com vista à partilha do valor que sobejasse após a quitação do 

financiamento, e ainda, que as questões da partilha já estão sob análise 

em outra demanda, a presente ação já efetivou a entrega da prestação 

jurisdicional que a ela incumbia. Assim, com espeque nas provas 

carreadas aos autos, e em confirmação à decisão inaugural, julgo 

procedente o pedido, qual seja, a busca e apreensão do veículo que, no 

entanto, deverá ser objeto de discussão na partilha dos bens, no 

processo acima noticiado. Em conseqüência declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, na ordem de 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à 

causa. No entanto, por lhe deferir a justiça gratuita, o pagamento ficará 

sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se 

o necessário, arquivando-se ao final. P. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018002-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEANNE CRISTINA FRANCA OAB - 735.346.411-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MATHEUS OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA RUBIA PEDROSA E SILVA OAB - MT23302/O (ADVOGADO(A))

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1018002-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: G. M. F. D. S. REPRESENTANTE: 

JOSEANNE CRISTINA FRANCA EXECUTADO: THIAGO MATHEUS OLIVEIRA 

E SILVA Visto. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte 

exequente informou que o débito foi quitado. É o relatório. D E C I D O. 

Considerando que o débito foi quitado (id. 30551785), DECLARO EXTINTA 

A BRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados nos autos 

(id. 30362329) em favor da parte credora, com base nos dados bancários 

informados em id. 30551785. Promova-se a baixa do protesto. Proceda-se 

o necessário ao retorno do saldo informado em (id. 23481512), à conta de 

titularidade informada em id. 30944532. Dê-se vista ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007402-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDA RAMOS DE OLIVEIRA OAB - 272.540.031-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO OAB - MT17384/O 

(ADVOGADO(A))

JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT20126-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1007402-82.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: JOAO GABRIEL RAMOS SILVA Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 130, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 Nome: RONALDA RAMOS DE OLIVEIRA Endereço: BARAO DE 

MELGACO, 130, BL 20 APTO 2014, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78025-300 REQUERIDO: Nome: CELSON GONCALO DA SILVA Endereço: 

AV. NOVE DE MAIO, 488N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO das partes para manifestarem sobre o Laudo da Contadoria 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá - MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya 

S a n t a n a  d e  S o u z a  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1039719-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA (REQUERENTE)

MEIRE MAIA VIEIRA (REQUERENTE)

VINICIUS VIEIRA GARCIA (REQUERENTE)

PETRUS ANDREY GUIMARAES GARCIA (REQUERENTE)

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO OAB - 298.932.591-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE MANOEL GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1039719-02.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MANOELLA GUIMARAES GARCIA Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2000, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Nome: LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Nome: PETRUS ANDREY GUIMARAES 

GARCIA Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2000, 

Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Nome: DIEGO LORRAN 

GUIMARAES GARCIA Endereço: Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 2000, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-030 Nome: 

MEIRE MAIA VIEIRA Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 135, 

Edificio Rio Sena, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-350 Nome: 

VINICIUS VIEIRA GARCIA Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 

135, Edificio Rio Sena, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-350 

REQUERIDO: Nome: ESPÓLIO DE MANOEL GARCIA 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 ao deposito de diligência para cumprimento do mandado de 

avaliação a ser expedido. Cuiabá - MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá - MT - CEP: 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016364-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. S. F. (REQUERENTE)

L. D. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CECILIA DE OLIVEIRA LUZ OAB - MT21841/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016364-26.2020.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Constata-se que os Requerentes 

pleitearam a concessão dos benefícios da assistência judiciária, Id n. 

31158174, pág. 4, item “a”. Dito isso, considerando a profissão declarada 

pelas partes (militar e funcionária pública, Id n. 31158174, pág. 1), entendo 

que a declaração pura e simples dos interessados, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor dos peticionários, 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 

as partes invocam 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 dos Requerentes e de sua família, por ora, 

indefiro o pedido de assistência judiciária, facultando aos Requerentes o 

mesmo prazo acima, 15 (quinze) dias, para fazerem prova no sentido de 

que não podem prover os custos deste processo sem comprometer seus 

sustentos e de suas famílias ou que neste mesmo prazo efetuem o 

recolhimento das custas/despesas processuais, após a retificação do 

valor da causa nos termos acima decidido, 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). Devem, ainda, 

informarem qual o índice de reajuste/correção do valor dos alimentos 

convencionado em favor dos filhos. Após, com ou sem o cumprimento do 

acima determinado, considerando existir interesse de menor/incapaz, 

conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e 

voltem-me conclusos para deliberação/homologação. Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0055829-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE NOGA OAB - MT3830-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA OAB - MT7590-O 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA PADILHA DOS SANTOS OAB - 712.934.771-68 

(REPRESENTANTE)

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 0055829-35.2015.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença. Vistos, etc... Certifique-se a Secretaria Judicial 

quanto o decurso do prazo do edital de intimação expedido no Id n. 

25075339. Após, intime-se a d. patrona, Dra. Juliana Custodio de Souza 

Pelegrini, OAB/MT n. 17.281, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, para fins de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. Em 

seguida, ouça o Ministério Público e voltem-me conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANA COELHO E CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))
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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 Processo nº 1007424-43.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Antes da análise dos autos, diante do informado no Id n. 30366323, 

concedo às Requerentes o prazo de 05 (cinco) dias, conforme postulado. 

Após, oportunize-se a manifestação da Requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias e, em seguida, ouça o Ministério Público. A seguir, voltem-me 

conclusos. Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025747-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. G. (REU)

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: 1025747-96.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): CLARICE SEBASTIANA DA SILVA Parte Requerida: 

REU: RENATO DE SOUZA GONÇALVES FINALIDADE: FETUAR A 

INTIMAÇÃO da representante dos requerentes Sra. Clarice Sebastiana Da 

Silva pessoal para que esta compareça na sede da Defensoria Pública a 

fim de informar o endereço atualizado do requerido, conforme dispõe o art. 

186, §2º do Código de Processo Civil,. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 0033284-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. R. (EXEQUENTE)

K. R. P. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. 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: 0033284-73.2012.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ROSENILDES SILVA RIBEIRO, KELVIN RIBEIRO 

PAIXÃO Parte Requerida: EXECUTADO: CLEVESON CLEITON ALVES 

PAIXAO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da representante 

do requerente para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, 

no prazo de cinco dias, a fim de informar o endereço atualizado do 

executado, conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil.. 

DECISÃO: Defiro"Os. pedidos de .fis; 197. Intime—se o Executado no 

endereço constante~'na pesquisa de fls. 198, expedindo—se novo 

mandado. I _ Caso resulte infrutifera a intimação, sequencialmente, dé-se 

vista dos autos a d. Defensor Público que assiste a parte Exequente para 

postular O que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Intimem-se e 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, 16 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: 1039268-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. (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 Processo n. 1039268-74.2019.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

ajuizada por Sonia Aparecida Alves dos Santos em face de Joilson 

Benedito de Arruda, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que o casal manteve um relacionamento amoroso por 02 (dois) 

anos e, posteriormente, contraíram matrimônio sob o regime da comunhão 

parcial de bens. Informa que as partes estão separadas de fato desde o 

ano de 2011, não havendo possibilidade de voltarem a conviver como 

marido e mulher. Esclarece que do enlace adveio o nascimento de uma 

filha no ano de 2010 e que esta, após a separação de fato do casal, 

continuou residindo na companhia da Requerente. Afirma que durante o 

matrimônio não foram adquiridos bens a serem partilhados e a Requerente 

desiste, no presente momento, do recebimento de pensão alimentícia por 

parte do Requerido, por ser capaz de prover sozinha o seu sustento. 

Pede, ao final, a procedência da ação, bem como seja o Requerido 

condenado no pagamento das custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais mediante depósito em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Por decisão, foram 

fixados alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo e 

determinada outras providências, Id n. 23756371. O Requerido citado e 

intimado, Id n. 24429290, pág. 1, não compareceu na audiência de 

tentativa de conciliação e tampouco manifestou nos autos, Id n. 25422116 

e Id n. 27953046. Intimada, a Requerente postulou a decretação da revelia 

do Requerido e que sejam julgados procedentes os pedidos postos na 

inicial, Id n. 29213368. Parecer ministerial acostado no Id n. 30799458. 

Relatei. Fundamento. Decido. Antes de tudo, diante do acima relatado, 

decreto a revelia do Requerido. No mais, em relação ao divórcio, a 

presente ação está pronta para julgamento, uma vez que satisfeitas às 

exigências legais. As alegações feitas na inicial foram prestigiadas pela 

ausência de contrariedade, conquanto, vale observar, a revelia não 

induza presunção absoluta de veracidade (CPC, art. 345, II), os fatos 

noticiados na exordial possuem verossimilhança, mormente tendo em vista 

que após propositura desta ação em 06/09/2019, o Requerido citado 

pessoalmente deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação. 

Admite-se, assim, o reconhecimento da revelia nas ações de divórcio, 

notadamente quando, como na hipótese dos autos, estão presentes mais 

que indícios confirmadores dos fatos articulados na inicial, mormente, 

repito, na ausência de resposta à citação, o que também, vem a 

corroborar o alegado na exordial, ainda que tacitamente. Vejamos o que 

se extrai da jurisprudência: "Admite-se a aplicação dos efeitos da revelia 

nas causas atinentes à sociedade conjugal, visto não ser a mesma 

indisponível, tanto assim que permitida a separação consensual, tanto 

mais aceitável aquela quando há indícios confirmatórios do alegado na 

inicial”. (RT 638/84). E mais: “No processo de desquite não se pode deixar 

de aplicar o art. 319 do Código de processo civil, quando o réu deixa 

correr a ação à revelia.” (RT 508/106). Deste modo, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio. Não se pode, portanto, em 

prejuízo do direito substancial da Requerente, deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, conforme postulado na inicial, pois seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando a Requerente, certamente 

procurando reorganizar sua vida, tenta obter do Poder Judiciário um 

provimento que facilite tal objetivo, não tendo o Requerido, insta observar, 

sequer comparecido em Juízo para infirmar as alegações deduzidas pela 

Requerente. Neste sentido, é relevante salientar que, com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, restou suprimido o 

requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, 

para a decretação do divórcio, basta apenas que as partes sejam 

casadas, e manifestem o desejo de dissolver o vínculo conjugal. Dessa 

forma, e ante a comprovação de que o casal há muito não mais coabita 

sob o mesmo teto, não há qualquer óbice à decretação do divórcio. 

Quanto aos alimentos em favor da filha, o direito à prestação de alimentos 

é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, 
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recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros, 

conforme estabelece o nosso Código Civil, no seu artigo 1.696. A certidão 

de nascimento acostada aos autos faz prova insofismável da relação de 

parentesco existente entre a criança e o Requerido, nascendo daí o 

impostergável direito aos alimentos pretendidos. Quanto a quantia a ser 

fixada, considerando que o Requerido citado e intimado, pessoalmente, 

quedou-se inerte, a fixação do valor dos alimentos se dará com relação 

aos fatos trazidos nos autos. Neste sentido: “(...) Inexistindo nos autos 

informações a respeito dos ganhos do recorrente, correta está a 

sentença que fixou percentual razoável incidente sobre o salário mínimo, 

observando o binômio possibilidade e necessidade, evitando assim 

qualquer possibilidade de causar prejuízo ao alimentante, motivo pelo qual 

não prospera o pedido de redução da verba alimentar fixada. Recurso 

desprovido”. (Apelação Cível Nº 70058751801, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 28/04/2014) Por outro lado, cumpre esclarecer que o 

Código Civil, nos arts. 1.694, §1º e 1.695, somente delineia um norte para a 

fixação do quantum alimentar, fornecendo ao juiz algumas ferramentas 

que direcionam acerca da aplicação do trinômio: proporcionalidade/ 

necessidade/possibilidade. Aliás, sobre o tema, discorre Maria Berenice 

Dias: “A regra para a fixação (CC 1694 §1º e 1695) é vaga e representa 

apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso 

campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados 

casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que 

norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o 

vetor para a fixação dos alimentos. (...) Tradicionalmente, invoca-se o 

binômio necessidade - possibilidade, ou seja, perquirem-se as 

necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para 

estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para 

que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a 

f a l a r ,  c o m  m a i s  p r o p r i e d a d e ,  e m  t r i n ô m i o : 

proporcionalidade-possibilidade-necessidade”. (In Manual de Direito das 

Famílias. Maria Berenice Dias. 8 e. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2011, páginas 552/553). No caso, a obrigação alimentar deve 

ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, 

devendo-se considerar, também, a capacidade financeira do alimentante, 

para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, a fim de reduzir 

eventuais excessos. Dito isso, considerando a idade da menor, (09 anos, 

Id n. 23546865, pág. 1/2) e, ainda, o fato de não haver nos autos 

elementos de prova sobre os rendimentos do Requerido ou vínculo 

empregatício, entendo que o valor dos alimentos fixados provisoriamente 

(30% (trinta por cento) do salário mínimo), que foi também a quantia 

pleiteada na inicial, deverá ser convertido em definitivo por ser adequado 

para a situação dos autos, possibilitando a satisfação das necessidades 

mínimas da menor e o adimplemento por parte do Requerido. Além disso, 

qualquer das partes pode buscar a revisão do valor fixado 

oportunamente, na forma da lei, mediante regular instrução processual 

para a prova da eventual mudança da condição socioeconômica dos 

litigantes. No que pertine a guarda, o exercício do poder familiar implica na 

obrigação de prestar cuidado, proteção e zelo, para fins de um bom 

desenvolvimento da menor. Em razão disso, deve-se buscar sempre a 

possibilidade mais vantajosa para a formação e o desenvolvimento 

saudável da criança, pois esse é o bem jurídico mais relevante a ser 

preservado. Dito isso, ressalto que o estabelecimento da guarda 

compartilhada é a forma preferencial em todas as situações em que for 

possível e não se mostre prejudicial para a criança, isso porque, a 

essência desta modalidade de guarda é o compartilhamento de 

responsabilidades entre os pais, devendo, para, tanto, ser fixada/definida 

a residência da filha. Assim, fixo, a guarda compartilhada, com residência 

da filha no lar materno. No que concerne o direito de convivência/visitação 

do pai/Requerido, fixo na forma pretendida na inicial, aos finais de semana, 

de maneira alternada, devendo o Requerido buscar a filha, no lar materno, 

aos sábados às 15:00 horas e devolvê-la até ás 18:00 horas do mesmo 

dia, no lar materno, sendo feito o mesmo aos domingos. Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, julgo o processo com resolução de mérito e o 

faço para acolher, parcialmente, o pedido formulado na ação pela 

Requerente, com fundamento no artigo. 487, I, do Código de Processo 

Civil, nos termos acima decidido, em relação ao divórcio, guarda, fixação 

de residência, direito de convivência/visitação, e fixação de alimentos. 

Registro que se o Requerido possuir vínculo empregatício e for informado 

nos autos, o valor dos alimentos de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, 

inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e 

depositado na conta bancária indicada nos autos, ficando, desde já, 

autorizada a expedição de ofício para desconto e crédito dos alimentos. A 

Requerente continuará a usar o nome de solteira, uma vez que não houve 

alteração quando da contração do matrimônio. Condeno o Requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil, uma vez que não houve pretensão 

resistida. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008158-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. M. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT10871-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: 1008158-28.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: CYNTHIA TAVARES GARIGLIO Parte Requerida: 

EXECUTADO: JOSE SANTARINO DE MATOS JUNIOR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoalmente a representante legal dos 

Exequentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar conhecimento do 

despacho acostado no Id n. 22379126 abaixo transcrito, e, no mesmo 

prazo, manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, 

podendo requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento... DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n.º 1008158-28.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença. Vistos, 

etc... Diante da inércia do advogado, Id n. 25295631 e Id n. 27834655, 

intime-se pessoalmente a representante legal dos Exequentes, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tomar conhecimento do despacho acostado no Id 

n. 22379126, e, no mesmo prazo, manifestar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, podendo requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Não sendo a representante legal dos 

Exequentes encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar 

conhecimento do despacho acostado no Id n. 22379126, e, no mesmo 

prazo, manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, 

podendo requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos por 

Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes 

e são de cunho de ações de Estado de conformidade com o ordenamento 

jurídico, devendo as intimações e citações serem feitas sempre na pessoa 

das partes (autor e réu). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 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: 1029533-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. P. (REU)

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: 1029533-17.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): LAINA ROSA DA GUIA Parte Requerida: REU: CELIO 

ROBERTO PONTES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoalmente a 

representante legal dos Requerentes LAINA ROSA DA GUIA, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado do 

Requerido para fins de prosseguimento do feito, ou no mesmo prazo, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 

1029533-17.2019.8.11.0041 Ação: Alimentos com Guarda e 

Regulamentação de Visitas. Vistos, etc... Diante da inércia do advogado, Id 

n. 25721700/27962100, intime-se pessoalmente a representante legal dos 

Requerentes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos o 

endereço atualizado do Requerido para fins de prosseguimento do feito, 

ou no mesmo prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Não sendo a representante legal dos 

Requerentes encontrada para intimação pessoal, intime-a por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado do Requerido para fins de prosseguimento do 

feito, ou no mesmo prazo, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 1035176-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES RIBEIRO OAB - 022.031.811-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. A. (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: 1035176-53.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: G. R. D. A. REPRESENTANTE: MARILENE RODRIGUES 

RIBEIRO Parte Requerida: EXECUTADO: APARECIDO DONIZETE DE 

ARRUDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da representante 

do requerente Sra. Marilene Rodrigues Ribeiro para que esta compareça 

na sede da Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim de informar o 

endereço atualizado do requerido, 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. 1035176-53.2019.8.11.0041 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, 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 executado. Em seguida, 

vista a parte exequente, pelo prazo de três dias, ao Ministério Público e 

voltem conclusos. 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, 16 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: 0031831-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. S. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. C. (RECONVINDO)

 

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: 0031831-04.2016.8.11.0041 Parte 

Autora: RECONVINTE: GILVANEIDE SANTOS DA SILVA Parte Requerida: 

RECONVINDO: RODRIGO TAVARES DE CARVALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RODRIGO TAVARES DE 

CARVALHO para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse 

no prosseguimento deste feito, podendo requerer o que entender de 

direito, importando o seu silêncio em extinção/arquivamento. DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0031831-04.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Considerando o certificado no Id n. 

24647275, intime-se o Executado pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar se tem interesse no prosseguimento deste feito, 

podendo requerer o que entender de direito, importando o seu silêncio em 

extinção/arquivamento. Não havendo manifestação pelo Executado, dê-se 

vista dos autos a d. Defensora Pública que assiste o Executado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar a este juízo se foi procurado pela parte, 

visando o prosseguimento deste feito. Ressalto que o(s) mandado(s) a 

ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor/Exequente e 

réu/Executado). Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 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, 16 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031847-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. S. D. (EXEQUENTE)

VANESSA VALENTE SEGADILHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON DE SOUZA DIAS (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: 1031847-04.2017.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: F. V. S. D., VANESSA VALENTE SEGADILHA Parte 

Requerida: EXECUTADO: ELIDELSON DE SOUZA DIAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da representante do requerente 

VANESSA VALENTE SEGADILHA para que este compareça na sede da 

Defensoria Pública, no prazo de cinco dias a fim de informar se o 

executado realizou o pagamento do débito alimentar, 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 nº 1031847-04.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

Sentença. Vistos, etc... Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, 

proposta por F.V.S.D., representado por sua genitora, em desfavor de 

Elidelson de Souza Dias, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento dos valores referentes as prestações 

alimentícias em atraso e mais as que vierem a vencer no curso do 

processo, sob pena de decretação da prisão civil, Id n. 10278614. Instruiu 

o pedido com os documentos necessários á propositura da ação. O 

Executado intimado, Id n. 14811156, pág. 2, nada manifestou nos autos, Id 

n. 17531153. O Exequente requereu a decretação da prisão civil do 

Executado, bem como seja o processo encaminhado ao contador para 

atualização do débito, Id n. 15106174. O Ministério Público opinou pela 

decretação da prisão civil do Executado, como meio derradeiro de 

constrangê-lo a cumprir sua obrigação, Id n. 17660929. É o relatório. 

Decido. Verifica-se que o Executado não efetuou o pagamento do débito 

e/ou apresentou justificativa. Logo, diante do descaso do Executado em 

relação a sua prole, resta como única alternativa a este Julgador a 

decretação da prisão civil que, in casu, se torna necessária. Evocamos, 

os ensinamentos de Yussef Said Cahali, aplicáveis ao caso sub judice, 

que, discorrendo sobre os motivos ensejadores da prisão civil, afirma: "... 

Decreta-se a prisão civil, não como pena, não com o fim de punir o 

executado pelo fato de não ter pago a prestação alimentícia, mas sim com 

o fim, muito diverso, de coagi-lo a pagar. Lembrando Bellot, a prisão civil é 

meio de experimentar a solvabilidade, ou de vencer a má vontade daquele 

que procura ocultar o que possui." (g.n.) Registra-se, por oportuno, que 

de acordo com o § 7º do art. 528 do CPC, “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”. Pelo exposto e com fundamento no art. 528 § 3º 

do CPC DECRETO a prisão civil de ELIDELSON DE SOUZA DIAS, pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, ficando automaticamente revogada ou suspensa 

com o pagamento do débito ora executado. Encaminhem-se os autos ao 

contador judicial para fins de atualização do débito alimentar. Após, 

expeça-se mandado de prisão no Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões – cujo mandado terá validade pelo período de 

03 (três) anos, constando ainda expressamente no mesmo a observação 

de que havendo o pagamento integral ou se decorrido o prazo de prisão, 

deverá o executado ser colocado imediatamente em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso. O meirinho e/ou a Autoridade Policial 

encarregada(s) do cumprimento do mandado de prisão, deve(m) se 

acautelar(em) no sentido de que o conduzido/executado deverá ser 

recolhido em local apropriado, separado dos presos comuns (art. 528, § 

4º CPC). A seguir, se nada for requerido, aguarde-se o cumprimento do 

Mandado de Prisão ou manifestação de uma das partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A  2 2 / 0 3 / 2 0 1 9  1 4 : 4 5 : 3 9  

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAMPZZSSXT ID do documento: 

18305982 PJEDAMPZZSSXT OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 1039276-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DA SILVA PRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ANDRADE SILVA (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: 1039276-51.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: ELIZETH DA SILVA PRADO Parte Requerida: 

EXECUTADO: SEBASTIAO ANDRADE SILVA FINALIDADE: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO intimação pessoal da representante da 

requerente Sra. Elizeth Da Silva Prado para que esta compareça na sede 

da Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim de informar o 

endereço atualizado do executado, conforme dispõe o art. 186, §2º do 

Código de Processo Civil,. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 1042189-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. P. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (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: 1042189-40.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: GRACIELEN DA SILVA MARTINEZ Parte Requerida: 

EXECUTADO: WALDIVINO SANTANA PEREIRA GOES FINALIDADE: 

FINALIDADE: EFETUAR A intimação pessoal da representante do 

requerente Sra. Gracielen da Silva Martinez, para que esta entre em 

contato com a Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim de tomar 

ciência dos ofícios expedidos bem como informar se o requerido efetuou o 

pagamento cobrado nesta demanda, 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. 1042189-40.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de Sentença Vistos, 

etc... Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença proposto por E. G. 

M. G., representada por sua genitora, em desfavor de Waldivino Santana 

Pereira Goes, todos qualificados nos autos, objetivando inicialmente o 

recebimento das prestações alimentícias em atraso, sob pena de penhora. 

O pedido veio instruído com os documentos necessários a propositura da 

ação. Intimado, no Id n. 18171243 o Executado apresentou justificativa, 

alegando em síntese, que diante da mudança de sua situação financeira 

não conseguiu adimplir os alimentos na forma acordado. Na oportunidade, 

ressaltou que realizou alguns pagamentos diretamente a parte Exequente, 

contudo, não lhe foi fornecido recibo, nem tão pouco, abatido tais 

pagamentos na presente execução. Posteriormente, a parte Exequente 

manifestou-se no Id n. 18546697, afirmando que o Executado efetuou 

apenas o pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) dos anos 
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executados, procedendo-se aos devidos abatimentos. Diante disso, 

requereu o prosseguimento do feito, para fins de que seja determinada a 

pesquisa/penhora BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e inscrição 

do nome do Executado no SPC, SERASA e Protesto. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. De início, é necessário 

observar pela manifestação do Executado que ele reconheceu a 

existência do débito alimentar, insurgindo-se, tão somente, em relação a 

algumas parcelas, que segundo alega, foram pagas. Ressalto que é ônus 

do Executado comprovar que efetuou o pagamento do débito alimentar, 

aliás, esse tem sido o entendimento jurisprudencial, vejamos: “É do 

devedor o ônus processual de comprovar a alegação de que efetuou o 

pagamento da dívida alimentar”. (TJRS – AI nº 70064501208, publicado em 

29/06/2015). E ainda: “Cabe ao devedor comprovar o pagamento das 

verbas cobradas, e não ao credor demonstrar o inadimplemento”. (TJMS – 

Apel. nº 08000126520148120006, publicado em 04/07/2017). Diante da 

ausência de comprovação nos autos pelo Executado de quaisquer 

pagamentos referentes aos alimentos e, considerando os abatimentos 

realizados pela parte Exequente ao atualizar o débito alimentar no Id n. 

19136001, entendo que o feito merece prosseguir. Assim, considerando o 

descaso do Executado em relação a sua prole, acolho parcialmente os 

pedidos de Id n. 19136001. Determino, primeiramente, seja realizada a 

tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas contas bancárias de 

titularidade do Executado, de valores quanto bastem para a satisfação do 

débito alimentar. Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para 

as providências referentes à vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Após, intime-se o Executado para oferecimento 

de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos. 

Sequencialmente, vista as Exequentes e, em seguida, conclusos. Caso 

reste negativa, proceda-se a pesquisa e penhora de veículos, via 

Renajud, em nome do Executado. Sendo positiva, lavre-se termo de 

penhora e intime-se o Executado para oferecimento de 

defesa/impugnação. Não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. Caso as duas pesquisas restem 

negativas, por não vislumbrar óbice legal, e com o objetivo, principalmente, 

de utilizar mais um meio de coerção para tentar aliviar o sofrimento da 

parte Exequente, defiro o pedido e determino que se expeça o necessário 

(certidão para protesto e ofício para inscrição no SPC/SERASA), a fim de 

atender a pretensão da parte Exequente, fazendo constar apenas os 

dados estritamente necessários do Executado e que se trata de dívida 

referente à execução. Por ora, indefiro, o pedido de pesquisa para fins de 

localizar bens de propriedade do Executado (INFOJUD/INFOSEG), uma vez 

que a requisição judicial, apenas se justifica desde que haja intransponível 

barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via 

extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a parte 

Exequente envidou esforços para tanto, o que não se deu na espécie, ou, 

pelo menos, não foi demonstrado. Ademais, a Lei Complementar nº 80, de 

12 de Janeiro de 1994, assim estabelece em seu artigo 8º: “Art. 8º São 

atribuições do Defensor Publico-Geral, dentre outras: (...) XVI - requisitar 

de qualquer autoridade pública e de seus agentes, certidões, exames, 

perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, 

esclarecimentos e demais providências necessárias à atuação da 

Defensoria Pública”. Logo, a providencia acima requerida, poderá ser 

solicitada diretamente pela Defensoria Pública nos termos da Lei 

supramencionada. Caso todas as medidas deferidas sejam negativas, 

determino a suspensão deste cumprimento de sentença pelo prazo de 01 

(um) ano, em conformidade ao disposto no artigo 921, inciso III e § 1º do 

CPC. Decorrido o prazo de suspensão, não havendo manifestação da 

parte interessada, certifique-se e conclusos para os fins do disposto no 

artigo 921, § 2º do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 29/04/2019 

16:36:55 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGZTLJHBV ID do 

documento: 19139970 PJEDAGZTLJHBV OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 1015041-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. P. G. (REU)

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: 1015041-20.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: AUTOR(A): E. G. M. G. Parte Requerida: REU: WALDIVINO 

SANTANA PEREIRA GOES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal 

da representante da requerente genitora Sra. Gracielen da Silva Martinez 

para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no prazo de 

cinco dias a fim de informar o endereço atualizado do requerido, conforme 

dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil. COMPLEMENTO : 1. 

Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ, 16 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: 0056803-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. M. D. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-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: 0056803-72.2015.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: JULIANA BUENO DE MOURA Parte Requerida: 

EXECUTADO: DONY REVES MIRANDA DA ROCHA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO da representante da requerente sua genitora Sra. Juliana 

Bueno De Moura para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, 

a fim de informar se o executado realizou o pagamento da divida alimentar, 

conforme dispõe o art. 186, §2º do Código de Processo Civil. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 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: 1015949-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. A. D. S. (EXEQUENTE)

L. R. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. S. T. (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: 1015949-14.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: EXEQUENTE: N. V. A. D. S., LUCIMARA ROMAO DE ANDRADE 

Parte Requerida: EXECUTADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA TORRES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO pessoal da representante da 
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requerente LUCIMARA ROMAO DE ANDRADE para que esta compareça 

na Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, a fim de informar se o 

executado realizou o pagamento da dívida alimentar, 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. 1015949-14.2018.8.11.0041 Ação: Cumprimento de 

Sentença Vistos, etc... Diante do termo de penhora juntado no Id n. 

19793231 e da certidão de decurso de prazo, Id n. 25256353, 

oportunize-se a manifestação da parte Exequente a respeito, através da 

d. Defensoria Pública que lhe representa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

inclusive, se for o caso, deverá, apresentar demonstrativo de débito 

atualizado com os devidos abatimentos dos valores eventualmente pagos. 

Sendo informado pela Defensoria Pública a existência de débito alimentar, 

cumpra-se o determinado no Id n. 16884879-Pág. 2, e expeça-se mandado 

de penhora e avaliação, para a penhora de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do valor devido/executado, (§ 3º art. 523 CPC), 

procedendo-se, ainda, se inexitosa a penhora de outros bens, a descrição 

dos bens que guarnecem a residência do Devedor, consoante o que 

determina o artigo 836, parágrafo 1°, do CPC, e postulado no Id n. 

15362989. Sendo todas as providências acima negativas, oficie-se, à 

Caixa Econômica Federal a fim de que aludida instituição proceda, 

havendo saldo de FGTS em conta de titularidade do Executado, ao 

bloqueio/penhora e transferência do valor a ser indicado, para o 

Departamento da Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, agência n. 

3834, Banco do Brasil, afim de que seja vinculado a este processo, até 

ulterior deliberação. Para melhor entendimento, informe no ofício que a 

natureza do débito executado nestes autos é de caráter alimentar. Na 

oportunidade, encaminhe-se cópia desta decisão. Havendo saldo, 

oportunize-se a manifestação do Executado no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 854 § 2º do CPC), e, em seguida da parte exequente pelo mesmo 

prazo e voltem os autos conclusos. Cumpridas todas as 

determinações/diligências, intime-se a parte Exequente, através de seu de. 

Defensor, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos 

requerendo o que entender cabível. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 16 

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: 1038749-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. (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 INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: Numero: 1038749-36.2018.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: EVANILDA NUNES Parte Requerida: REQUERIDO: 

CLEODEMAR BONETTI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para que esta compareça na sede da Defensoria Pública, no 

prazo de cinco dias, a fim de informar se tem interesse no prosseguimento 

do feito, 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.º 

1038749-36.2018.8.11.0041 Ação: Alimentos Gravídicos Vistos, etc... 

Diante do informado no Id n. 21459596, dê-se vista dos autos ao d. 

Defensor Público que assiste a parte Requerente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar a este juízo se foi procurado pela parte, visando o 

prosseguimento deste feito. Caso haja pedido de desistência pela 

Requerente, intime-se o Requerido, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao postulado, cientificando-o que o seu 

silêncio será tido como concordância ao pedido. Conste no mandado que 

sua manifestação poderá ser feita diretamente ao Oficial da diligência, que 

deverá certificar nos autos. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) 

expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser 

cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e 

artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que as ações 

de competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são 

sempre de casos especiais que em sua maioria envolve interesse de 

menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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, 16 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055580-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BARCELOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO REGES DE BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS OAB - 

MT8132/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. 1055580-28.2019.8.11.0041 Ação: 

Alimentos, Regularização de Guarda e visitas. Vistos, etc... Considerando 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247 com nova redação dada pela 

Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência de 

conciliação para a data 02/06/2020 às 17:30 horas, mantendo-se 

inalteradas as determinações contidas na decisão de Id. 26878652 e no 

despacho de Id n. 29225767, providenciando-se a Gestora, a expedição 

do necessário para a devida intimação das partes e realização da 

audiência. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006991-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (REQUERENTE)

M. E. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. A. (REQUERIDO)

A. M. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-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: 1006991-05.2019.8.11.0041 Parte 

Autora: REQUERENTE: LAURA CAMPOS PROFETA, M. E. P. M. Parte 

Requerida: REQUERIDO: ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA, 

FRANCIMAR REGO ALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

pessoalmente da representante da Requerente, LAURA CAMPOS 

PROFETA para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir advogado nos 

autos, a fim de manifestar sobre a contestação apresentada pelo 

Requerido Alexsandro Moreira de Oliveira, acompanhada de documentos e 

o laudo pericial.. DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1006991-05.2019.8.11.0041 Ação: Investigação de Paternidade com 

Alimentos Provisórios e Definitivos Vistos, etc... Em que pese à certidão 

acostada no Id n. 25389281, verifica-se que a Requerente não tem 

advogado constituído nos autos, tanto é que veio desacompanhada na 
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audiência de tentativa de conciliação em razão da renúncia do mandato de 

seus d. patrono, Id n. 20507577. Assim sendo, intime-se pessoalmente a 

representante da Requerente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

constituir advogado nos autos, a fim de manifestar sobre a contestação 

apresentada pelo Requerido Alexsandro Moreira de Oliveira, Id n. 

20987948, acompanhada de documentos e o laudo pericial, Id n. 

20732725. Não sendo a representante legal da Requerente encontrada 

para intimação pessoal, intime-a, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o acima determinado, sob 

pena de extinção e arquivamento. Sem prejuízo do acima determinado, 

diante da Carta Precatória expedida para citação/intimação do Requerido 

Francismar Rego Alves, Id n. 18387705, certifique-se a Secretaria Judicial 

quanto à devolução ou não da mesma, tomando às providências para dar 

efetividade ao cumprimento, se necessárias. Ressalto que o(s) 

mandado(s) a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de 

citação, deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos 

artigos 247, inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em 

conta que as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor e réu). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, conclusos. 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, 16 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036594-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DE OLIVEIRA ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH VASCONCELOS ROOS (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. 1036594-60.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Alimentos c/c tutela de urgência Vistos, etc... 

Considerando o informado na certidão de Id n. 29587325, pág. 3 

(impossibilidade de citação/intimação da Requerida), intime-se o 

Requerente, através de sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar nos autos, informando o endereço atualizado da 

Requerida para fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016812-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR ARAUJO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA OAB - MT10984-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGILDO MORENO MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1016812-33.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

100,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: ANADIR ARAUJO MARTINS Endereço: RUA E-5, 308, JARDIM 

NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-668 POLO 

PASSIVO: Nome: AGILDO MORENO MARTINS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO de AGILDO MORENO MARTINS, com 

prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, 

contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, a não contestada à ação 

presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela Autora (art. 344 do CPC). 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 

1016812-33.2019.8.11.0041 Ação: Divórcio Litigioso. Vistos, etc... 

Considerando o informado no Id n. 29642860, pág. 3, antes de proferir 

qualquer decisão, acolho o pedido de Id n. 19537689, pág. 4, item “c” e 

determino que cite-se o Requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo 

de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais 

de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados 

pela Autora (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termo do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio-lhe curador Especial o d. Defensor Público Dr. José Naaman 

Khouri, a quem se dará vista dos autos para os fins de direito. Após 

manifestação do d. Curador, ouça a Requerente, o Ministério Público e, em 

seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada 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). 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, MARINA 

ROBERTA DA SILVA, digitei. CUIABÁ, 16 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016816-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA GRACIANA DA SILVA (REQUERENTE)

VICENTE DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA EURENE DA SILVA (DE CUJUS)
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Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1016816-36.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Defiro o pedido de justiça gratuita, com 

fundamento nos arts. 98 e 99 do CPC, sem prejuízo de revogação, nos 

termos da lei, se evidenciada a necessidade. Assim, nomeio inventariante 

o Requerente VICENTE DE PAULA DA SILVA, que embora dispensável, 

poderá prestar compromisso em cinco dias, aos fins de direito, uma vez 

que, até o momento, possível o processamento pelo rito de arrolamento 

sumário, art. 659 do CPC, ressalvada necessidade de conversão para 

arrolamento comum ou inventário ordinário. Consigno, ainda, por oportuno, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obsta a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, uma vez que consoante 

artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio.” Outrossim, considerando que se trata de 

arrolamento sumário, onde não há divergência, bem como tendo em vista a 

urgência noticiada na inicial, relacionada a pessoa idosa, ora inventariante, 

Id 31276786 - Pág. 1, e, considerando, ainda, a comprovação de 

inexistência de testamento, Id 31278065, defiro, desde já, o pedido de Id 

31276786 - Pág. 3, para fins de autorizar o levantamento de importância 

que houver disponibilidade, “junto aos Bancos Bradesco S/A e Caixa 

Econômica Federal vinculada ao nome e CPF (091.437.771-04) da falecida 

com os rendimentos do período devidamente atualizados”, Id 31278069 ao 

Id 31278070, bem como para autorizar após o saque dos valores o 

encerramento das contas existentes em nome da falecida ANTONIA 

EURENE DA SILVA. No mais, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, com a análise dos demais pedidos, já comprovada a 

inexistência de testamento, Id 31278065, incumbe ao inventariante, ainda, 

no prazo de quinze dias, formalizar a renúncia, noticiada nos autos, 

mediante escritura pública ou comparecimento em Juízo, para assinatura 

de termo de renúncia, de acordo com o art. 1.806 do Código Civil. Neste 

sentido, aliás: “A renúncia à herança depende de ato solene, a saber, 

escritura pública ou termo nos autos de inventário; petição manifestando a 

renúncia, com a promessa de assinatura do termo judicial, não produz 

efeitos sem que essa formalidade seja ultimada. Recurso especial não 

conhecido.” (STJ - REsp 431.695/SP) Em seguida, deverá o inventariante 

apresentar/ratificar ou retificar plano de partilha com a indicação ou 

confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio valor(es), inclusive em relação aos 

que forem levantados conforme acima autorizado, e, quota-parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, se formalizada a renúncia. 

Apresentado, ratificado ou retificado o plano de partilha ou adjudicação, 

após, se houver testamento, dê-se vista ao Ministério Público. Do 

contrário, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016650-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DIAS DOS SANTOS ELIZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON MOURA DA SILVA (REU)

IZABELA DE MOURA SILVA (REU)

MARILIA DE MOURA SILVA (REU)

LAÉRCIO ELIZARIO (REU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1016650-04.2020.8.11.0041 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. Considerando que é dever do Juiz adequar o procedimento às 

necessidades das partes, inclusive, a fim de se evitar o deslocamento da 

parte contrária para audiência, cujo resultado não se sabe, entendo 

prudente, neste caso, deixar de designar audiência de conciliação, até 

porque, se necessário, o Código de Processo Civil em seu artigo 139, 

inciso V, autoriza, a qualquer tempo, promover a autocomposição. Dito 

isso, determino a citação dos Requeridos, por mandado e carta precatória 

(Londrina/PR), quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la 

no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar as advertências legais 

de que não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados 

pela Requerente (art. 344 do CPC). Independentemente de apresentação 

ou não de contestação, caso seja apresentada e do que nela alegar, 

embora tenha data mais próxima na pauta deste Juiz, porém, dada a 

necessidade de expedição de mandado e carta precatória, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para 05/08/2020 ás 13:30 

horas. Intimem-se as partes, a Requerente, através de seu d. patrono, e 

os Requeridos pelo mesmo mandado e pela mesma carta precatória de 

citação, para comparecerem na audiência acima designada, 

acompanhados de testemunhas a serem arroladas ou ratificadas, 

havendo interesse, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357 § 4º do CPC), 

ficando, desde já deferida a expedição de carta precatória para oitiva de 

testemunha(s) arrolada(s) ou a ser(em) arrolada(s) pelas partes na 

comarca onde elas residem. Observo, entretanto, de acordo com o art. 

455 do novo CPC, ressalvada as hipóteses do § 4º incumbe ao advogado 

da parte interessada (se não for o caso de comparecimento independente 

de intimação) informar ou intimar mediante carta, com aviso de 

recebimento, a(s) testemunha(s) arrolada(s) do dia hora e local da 

audiência designada, e, “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). A 

eventual inércia do advogado no que se refere à intimação das 

testemunhas que tiver arrolado ou que tenha se comprometido a levar à 

audiência, independentemente de intimação, importará na presunção de 

desistência da inquirição (art. 455, §§ 2º 3º, CPC). A testemunha que 

intimada na forma do § 1o ou do § 4o, (art. 455 CPC) deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento. Notifique-se o Ministério Público. Ressalto que o(s) mandado(s) 

a ser(em) expedido(s) nestes autos, seja de intimação ou de citação, 

deverão ser cumpridos por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, 

inciso I, e artigo 249, do Código de Processo Civil, levando em conta que 

as ações de competência desta Vara Especializada de Família e 

Sucessões, são sempre de casos especiais que em sua maioria envolve 

interesse de menores e incapazes e são de cunho de ações de Estado de 

conformidade com o ordenamento jurídico, devendo as intimações e 

citações serem feitas sempre na pessoa das partes (autor, réu e as 

testemunhas arroladas pela Defensoria Pública). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1052754-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN AIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR AIELLO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1052754-29.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se que o 

inventariante, visando a conclusão deste processo, com a quitação das 

dívidas e partilha igualitária do valor/patrimônio líquido, requereu no Id 

30054385, “que seja vendido todos os bens móveis e imóveis”, os quais, 

aliás, foram assim relacionados: - Dos bens móveis (Id 30054385 - Pág. 2): 

“a) Uma motocicleta JTA Suzuki, Boulevard, C1500, ano/modelo 

2008/2009, cor: Branca, placa: ECN 7555, renavam 00115713131, 

avaliada pela tabela fipe no montante de R$ 26.251,00 (vinte e seis mil 

duzentos e cinquenta e um reais), conforme documento e tabela fipe em 

anexo; b) Um veículo, VW, Novo Gol, 1.0, Track, ano/modelo 2013/2014, 

cor: Prata, Placa: OBN 5897, renavam: 00538783486, avaliado pela tabela 

fipe no montante de R$ 28.451,00 (vinte e oito mil quatrocentos e 

cinquenta e um reais), conforme documento e tabela fipe em anexo; c) 

Veiculo Ford/Versailles 1.8 I GL, ano e modelo 1996, placa: JYO-6140, 
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avaliado pela tabela fipe no montante de R$ 8.098,00 (oito mil e noventa e 

oito reais) sem documentos, veículo encontrado em consulta Renajud, 

conforme anexo;” - Dos bens imóveis (Id 30054385 - Pág. 3): “a) Um 

imóvel urbano, matrícula 62.863, descrito como lote 17 da quadra 18 do 

loteamento Parque Ohara, Cuiabá/MT, valor venal R$ 120.176,00 (cento e 

vinte e mil cento e setenta e seis reais) conforme documento anexo; b) Um 

imóvel urbano, matrícula 62.684, descrito como lote 18 da quadra 18 do 

loteamento Parque Ohara, Cuiabá/MT, valor venal R$ 11.452,50 (onze mil 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme 

documento anexo; c) Um imóvel urbano, matrícula 3.360, descrito como 

lote 18 da quadra 02 do loteamento Parque Aricá, Município: Santo Antônio 

Leverger/MT, valor venal R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) 

conforme documento anexo; d) Um imóvel urbano, matrícula 3916, descrito 

como lote 18 da quadra 02 do loteamento Parque Aricá, Município: Santo 

Antônio Leverger/MT, valor venal R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e 

cinquenta reais) conforme documento anexo;” A segunda pessoa 

interessada neste arrolamento, meeira do de cujus, por sua vez, no Id 

30163051, manifestou enfatizando a sua concordância com o pretendido 

pelo inventariante/herdeiro, inclusive no que diz respeito a alienação dos 

bens. Ante o exposto, e, tendo em vista inclusive que o alvará neste caso, 

não se trata de mandado, mas de simples autorização para a prática de 

uma ato que se notícia como necessário, venda de bens inventariados, e, 

considerando, ainda, até o momento, a ausência de 

divergência/resistência, para ultimação do arrolamento/partilha, defiro o 

pedido de alienação dos bens inventariados acima descritos e que sejam 

pertencentes em razão da propriedade e/ou direito, ao espólio do de cujus 

PAULO CESAR AIELLO, mesmo porque, oportuno mencionar, ainda, como 

reforço de fundamento, assim, também, já se decidiu: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ULTIMAÇÃO 

DO INVENTÁRIO. CABIMENTO. DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES 

AUFERIDOS A TÍTULO DE ARRENDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. Caso em 

que tanto a alienação das áreas rurais inventariadas quanto o depósito em 

juízo do valor do arrendamento constituem medidas impositivas ao 

encerramento do inventário, e contam com a concordância do outro 

herdeiro, de modo que, inexistindo qualquer adminículo de prova a 

corroborar a alegação de o valor da venda estaria abaixo do praticado no 

mercado, deve ser mantida a decisão fustigada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70079562021, 

TJRS, Julgado em: 16-05-2019) Prestação de contas no prazo de trinta 

dias, inclusive atento aos valores indicados pelo inventariante, mediante 

depósito judicial, conta única do TJMT, dos valores que forem apurados 

com a venda a serem vinculados a este processo, sob pena de invalidade 

do negócio que vier a ser realizado. Ressalto, ainda, por oportuno, que em 

relação a bem financiado, por óbvio, só poderá haver a venda do direito, 

nos termos da lei. No mais, ainda objetivando a conclusão deste processo, 

diante do noticiado e requerido pelo inventariante do Id 30054385 - Pág. 4 

e Id 30162546, primeiramente, oficie-se “ao Banco Itaú para que forneça o 

extrato bancário em nome do De Cujus do período de 08/06/2015 (data do 

falecimento) a 10/09/2015 (data da realização do bacenjud)”, fixando o 

prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, sob as penas da lei, em 

caso de inércia. Além disso, em atenção ao referido pedido de Id 

30162546, intime-se a Sra. CLORINDA YONE GUILHERMINO, para que 

manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à restituição espontânea ao 

espólio, representado pelo inventariante, do “veículo, VW, Novo Gol, 1.0, 

Track, ano/modelo 2013/2014, cor: Prata, Placa: OBN 5897, renavam: 

00538783486”, inclusive sob pena de busca e apreensão, em caso de 

inércia, sem prejuízo de outra providências/medidas que se fizerem 

necessárias. Às providências, expedindo-se o que mais necessário, e, em 

observância, aliás, ao postulado no Id 30135696 - Pág. 4, no que ainda for 

pertinente no tocante ao pedido de habilitação da meeira e intimações a 

serem realizadas nestes autos. Após, voltem os autos conclusos para as 

demais providências que ainda se fizerem pertinentes. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003195-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MAGALHAES DA SILVA (INVENTARIANTE)

ANA MARIA DE MAGALHAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003195-69.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Analisando os autos verifica-se no Id 30148744 

o inventariante manifestou complementando e ratificando o plano de 

partilha, e, requerendo, ainda, autorização judicial para o “encerramento 

da FIRMA EMPRESARIAL - ANTONIO GOMES DA SILVA & CIA LTDA, 

regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 10.189.951/0001 -04, expedindo 

-se o necessário.” Assim sendo, primeiramente, no que diz respeito ao 

pedido relacionado à referida empresa, não havendo divergência, e, 

considerando que o alvará neste caso não se trata de mandado mas de 

autorização judicial para a prática de ato, que se indica como necessário, 

sem pretensão resistida, diante, portanto, do postulado no Id 30148744 - 

Pág. 3 e “d”, autorizo a expedição de alvará para fins de viabilizar o 

inventariante, em representação do de cujus/espólio, e, nos termos da lei, 

providenciar o necessário ao encerramento da FIRMA EMPRESARIAL - 

ANTONIO GOMES DA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 

10.189.951/0001 -04. Neste sentido, aliás, a título de exemplo, o seguinte 

julgado: “INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA REGULARIZAR A 

BAIXA DA EMPRESA QUE RESTOU EXTINTA COM O ÓBITO DO DE CUJUS. 

1. O alvará judicial é instrumento destinado a legitimar a inventariante para 

promover a baixa da empresa que restou extinta com o óbito do 

inventariado..” (Agravo de Instrumento, Nº 70010618361, TJRS, Julgado 

em: 02-03-2015). No mais, ou seja, no que diz respeito ao prosseguimento 

e conclusão deste processo, para fins de viabilizar a análise quanto a 

homologação, necessário, ainda, que seja esclarecido pelo inventariante, 

no prazo de quinze dias, quanto à comprovação da existência, posse, 

direito e/ou propriedade do espólio em relação ao “LOTE DE TERRENO no 

Município de Jangada-MT, com Frente medindo 11 (onze), e o Fundo mede 

16 (dezesseis) metros de extensões de outros os lados 30 (trinta) metros, 

com os seguintes limites e confrontações: FRENTE: com terras de Manoel 

Brasizilino de Santana, LADO DIREITO: com terras dos mesmos 

vendedores, LADO ESQUERDO: com terras dos mesmos Vendedores e os 

FUNDOS: com terras dos mesmos vendedores, ou seja, Brasilio José da 

Silva e sua Mulher”, (cf. Id 30148744-Pág. 2), uma vez que, s.m.j., não 

vislumbro nos autos. Após, cumpridas as determinações supra, voltem os 

autos conclusos para análise. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1038680-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PEREIRA DO VALE (REQUERENTE)

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

CIMONE FONSECA DA SILVA OAB - MT25561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LEONARDO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1038680-67.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Da análise dos autos verifico no Id 24501715 - 

Pág. 2, diante da pretensão de reconhecimento da união estável nestes 

autos, fora determinado por este Juízo, o seguinte: (...) “Todavia, no caso, 

para que possa ser melhor viabilizada a análise do referido pedido 

incidental de união estável, necessário que seja melhor 

esclarecido/comprovado o estado civil da Requerente e do de cujus 

(solteiros/divorciados ou separados de fato), mediante a juntada de 

documentos, tais como certidão de nascimento ou de casamento com 

averbação de eventual divórcio/separação, se for o caso, bem como 

juntada declarações, com firmas reconhecidas de ao menos três 

pessoas/testemunhas, relacionadas à união estável noticiada nos autos.” 

(...) Assim sendo, não obstante a comprovação de inexistência de 

testamento em nome do de cujus, Id 27683198 e, declarações juntadas no 

Id 27683197 - Pág. 1 ao Id 27683197 - Pág. 6, necessário, ainda, que a 

inventariante esclareça, no prazo de quinze dias, quanto ao cumprimento 
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na íntegra do determinado no Id 23332841 - Pág. 2, em relação aos 

documentos relacionado à pretensão de reconhecimento judicial da união 

estável nestes autos, conforme acima explicitado/consignado. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação e/ou ulterior deliberação, se for o caso. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1040505-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

A. J. G. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO (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. 1040505-80.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 30225976, a fim de melhor aferir e agilizar a 

possibilidade de prosseguimento e conclusão deste processo, oficie-se à 

Receita Federal, ao fins pretendido, solicitando informações relacionadas 

ao mencionado extrato de restituição do imposto de renda do de cujus 

AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 616.232.881-34, bem como no que diz 

respeito à imediata disponibilidade, e, em caso positivo, quanto às 

providências para liberação em favor do espólio do referido de cujus, 

mediante depósito judicial, vinculado a este processo e/ou esclarecendo 

quanto a outro meio pertinente de liberação, se confirmada a existência e 

disponibilidade. Às providências, fixando o prazo de cinco dias, para 

resposta a este Juízo, e, em seguida, intime-se a inventariante para 

manifestar no prazo de dez dias, e, após, voltem os autos conclusos para 

análise. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015657-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LOUSANO MARTIN (REQUERENTE)

ALEXANDRE LOUSANO MARTIN (INVENTARIANTE)

MARIA ODETE DANTAS VALLADARE (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO DA SILVA VALLADARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1015657-58.2020.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se, o 

inventariante manifestou no Id 31275259, formulando pedido de “tutela de 

urgência”, objetivando a imediata expedição de alvará para 

venda/transferência de 13 hectares de imóvel inventariado que segundo 

afirma, em razão do direito sucessório, pertencentes “aos herdeiros 

descendentes ALEXANDRE LOUSANO MARTINS E FERNANDA LOUSANO 

MARTINS.” Ressalto, todavia, não obstante a noticiada urgência e 

dificuldade financeira dos herdeiros, não há como acolher, nesta 

oportunidade, a pretensão de antecipar autorização de venda, em parte, 

do mencionado bem imóvel rural objeto deste inventário/arrolamento, Id 

31275259 - Pág. 3, e, muito menos, aliás, o pedido de homologação, Id 

31275259 - Pág. 7. Isso porque, embora de acordo com o art. 649 do CPC, 

em tese, seja possível a venda dos bens, mormente quando insuscetíveis 

de divisão cômoda, entretanto, não se pode olvidar, conforme noticiado 

pelo próprio inventariante existe ainda pendência de citação do 

interessado/meeiro, Sr. AUREO DA SILVA VALLADARE, com quem a de 

cujus era casada, Id 31001643 - Pág. 2. Ademais, a aludida pretensão do 

inventariante é medida excepcional que demanda/exige o preenchimento 

de requisitos legais, ainda não evidenciados/formalizados nos autos, até 

porque, consoante reiterados julgados de nossos Tribunais: “...Embora 

seja possível a alienação antecipada de bem do espólio, tal hipótese é 

excepcional e deve estar lastreada em alguma razão plausível para impor 

tal excepcionalidade...” NEGARAM PROVIMENTO. (RAI 70056362411, 

TJRS, j. 14/11/2015) Ainda: “...A questão envolvendo a expedição de 

alvará para venda antecipada do imóvel não é tão pacífica assim entre os 

herdeiros, como faz crer a inventariante, pois o agravado diverge do valor 

atribuído ao bem pela inventariante, requerendo avaliação por profissional 

indicado pelo juízo. Assim, não há como ser deferido, por ora, o pedido de 

alvará...” (RAI 70077441657, TJRS, j. 19-07-2018) E MAIS, para não haver 

dúvidas quanto a inviabilidade do pretendido pelo inventariante nesta fase 

processual, mormente em razão da não citação de parte 

interessada/meeiro, extrai-se ainda da juriprudência o seguinte: “...Acerca 

da partilha, o art. 649 prevê expressamente que “os bens insuscetíveis de 

divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro 

supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os 

interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, 

salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos.” Portanto, 

ainda que haja um grande número de herdeiros e seja noticiada a 

existência de apenas um imóvel sujeito à partilha, descabe determinar o 

leilão deste bem antes mesmo de ser efetivada a citação de todos os 

herdeiros, sendo certo que um ou mais interessados poderão adquirir o 

bem, gozando de preferência em relação à alienação judicial. DERAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.” (RAI 70079649166, TJRS, j. 21-03-2019) Além 

do que, reforçando a necessidade de citação, antes de qualquer decisão, 

mormente de venda/homologação antecipada, não se pode desconsiderar, 

ainda, a princípio, a exigência legal de se oportunizar eventual exercício de 

direito de preferência, de acordo com os arts. 504, 1.794 e 1.795 do 

Código Civil. A propósito, neste sentido, assim já decidiu o c. STJ: “Na 

hipótese, como o próprio acórdão reconhece que o imóvel sub judice se 

encontra em estado de indivisão, apesar de ser ele divisível, há de se 

reconhecer o direito de preferência do condômino que pretenda adquirir o 

quinhão do comunheiro, uma vez preenchidos os demais requisitos legais. 

Recurso especial provido.” (STJ - REsp 1207129/MG, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, 4ª T, j. 16/06/2015) Desta forma, ressalvada, entretanto, 

eventual demonstração de anuência/concordância do meeiro AUREO DA 

SILVA VALLADARE, Id 31275259 - Pág. 7, indefiro, por ora, os pedidos 

antecipados de venda e homologação da partilha, Id 31275259 - Pág. 7. 

Ante o exposto, e, já apresentado o plano de partilha, Id 31275259 - Pág. 

4, a fim de viabilizar o regular prosseguimento e conclusão deste 

processo, cumpra-se o determinado no Id 15160473 - Pág. 1: cite(m)-se 

o(s) herdeiro(s) e/ou o meeiro, Id 31275259 - Pág. 7, “que não estiver(em) 

representado(s) pelo mesmo advogado/defensor da inventariante”, a fim 

de propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto à 

homologação/julgamento ou ulteriores deliberações inclusive quanto à 

reanálise do pedido de venda, se ainda for o caso. Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028476-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANY CAROLINY BRANDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS BRANDAO (INVENTARIADO)

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. 1028476-95.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Compulsando os autos observa-se, no Id 

25390104, o inventariante complementou a inicial juntando a comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 

25390105, e, requerendo, ainda, a expedição de ofício ao Banco do Brasil 

a fim de obter informação se existe saldo em conta de titularidade da 

falecida, pendente de recebimento, inclusive “referente ao seguro de vida 

e ao PASEP”, visando, com isso, o levantamento futuramente. Assim 

sendo, e, inclusive considerando a necessidade de agilizar este processo, 

viabilizando o prosseguimento e conclusão do arrolamento, oficie-se ao 

Banco do Brasil, solicitando as informações pretendidas no Id 25390104 - 
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Pág. 2, no prazo de cinco dias, sob as penas da lei, e, em seguida, 

intime-se o inventariante para manifestar no prazo de quinze dias, 

apresentando, ratificando ou retificando plano de partilha ou pedido de 

adjudicação, com a indicação expressa dos bens/patrimônio e valor(es). 

Se decorrido o prazo sem manifestação ou evidenciada a necessidade, 

intime-se a inventariante pessoalmente ou por edital, se necessário, para 

manifestar interesse no processo em cinco dias, em observância do 

determinado nos autos por este Juízo, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento. Ressalto que o(s) mandado(s) a ser(em) expedido(s) 

neste(s) autos, seja de intimação ou de citação, deverão ser cumpridos 

por Oficial de Justiça nos termos dos artigos 247, inciso I, e artigo 249, do 

Código de Processo Civil, levando em conta que as ações de competência 

desta Vara Especializada de Família e Sucessões, são sempre de casos 

especiais que em sua maioria envolve interesse de menores e incapazes, 

e, ações de Estado de conformidade com o ordenamento jurídico, devendo 

as intimações pessoais e citações serem feitas sempre na pessoa das 

partes (autor e réu) e testemunhas, quando o for o caso, arroladas pela 

Defensoria Pública. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020238-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MARQUES SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETHSABA MARQUES SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020238-87.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Objetivando agilizar e viabilizar o 

prosseguimento e conclusão deste processo, atento ao noticiado e 

postulado pela inventariante no Id 29761441, defiro e determino o seguinte: 

Oficie-se à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Setor Habitação, fixando o 

prazo de cinco dias para resposta a este Juízo, sob as penas da lei, a fim 

de que preste “Informações/Cópia sobre o Contrato Particular de Compra e 

Venda (datado em 01.11.1989)”, em razão de “seguro prestamista”, em 

nome da de cujus BETHSABÁ MARQUES SILVA, portadora da CI/RG nº. 

249.668 SSP/MT e do CPF/MF nº. 326.032.231-00, bem como, ainda, 

informações quanto a viabilidade de imediata “baixa hipotecaria do imóvel 

escriturado no Cartório Sexto Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, 

sob a matrícula nº. 39.730 – Fl. 013”, para fins de oportuna transferência, 

por causa do direito sucessório, em favor da herdeira IZABELLA 

MARQUES DA SILVA CRUZ, CPF/MF n° 738.158.531-68. Outrossim, no 

que diz respeito ao pedido de Id 14136418 - Pág. 2, item 4, relacionado à 

localização e comprovação de existência de valor, patrimônio/bem 

passível de partilha ou adjudicação, não verificando dificuldade na 

obtenção do pretendido pela própria inventariante, conforme já consignado 

por este Juízo no Id 14136418 - Pág. 1, a princípio, portanto, é de 

incumbência direta da referida postulante/inventariante, e, somente se 

comprovada a recusa requer ao Juízo a análise/providência. Neste 

sentido, aliás, reproduzo o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A BANCOS...Compete ao 

inventariante e também aos herdeiros, na medida do interesse que tiverem, 

a busca de informações sobre a existência ou não de bens que o de cujus 

tenha deixado..RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70061989489, TJRS, 

Julgado em 15/10/2014). Os demais pedidos, portanto, Id 29761441, serão 

analisados depois de cumpridas as determinações supra, intimando-se - 

com a reposta nos autos ou se extrapolado o prazo acima fixado - a 

inventariante para apresentar, ratificar ou retificar plano de partilha ou 

pedido de adjudicação, no prazo de quinze dias, podendo, ainda, 

requerer/providenciar o que mais de direito ao encerramento deste 

processo. Após, voltem os autos imediatamente conclusão para análise 

quanto ao julgamento/homologação ou ulterior deliberação. Intimem-se e 

cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005253-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRAGA DE OLIVEIRA MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-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 n. 1005253-45.2020.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Sueli Braga de Oliveira Medrado, qualificada 

na inicial, objetivando o levantamento de valores deixados por seu falecido 

esposo Juraci Medrado referentes ao FGTS, abono salarial e quantias 

existentes em conta bancária. O pedido foi instruído com documentos. 

Extrato de valores em contas de titularidade do falecido obtido via 

BacenJud acostado sob o Id n. 29337050. Intimada, a Requerente instruiu 

os autos com termo de anuência, com firma reconhecida, acompanhada 

de certidão de casamento e de nascimento, das filhas do falecido anuindo 

com o pedido inicial, Id n. 30269880, pág. 1/4. Oficiada a Caixa Econômica 

Federal e recebido o ofício na referida instituição bancária em de 

10/03/2020, Id n. 30411842, até a presente data não aportou resposta nos 

autos. A Requerente no Id n. 30832257 requereu, com urgência, o 

levantamento dos valores bloqueados, via BacenJud, mediante 

transferência para conta bancária de sua d. patrona informada no Id n. 

30832257. Postulou, ainda, que conste no alvará a ser expedido a 

beneficiária sendo a Requerente e a autorizada a sua d. patrona com os 

dados da conta informados, para fins de se evitar transtornos no imposto 

de renda. É o relatório. Decido. Primeiramente, insta registrar que quando 

da pesquisa, através do Sistema BacenJud nas contas de titularidade do 

falecido acerca da existência ou não de valores em suas contas 

bancárias, Id n. 29337050, não houve a penhora, levantamento ou 

transferência das quantias ali encontradas, de modo que elas 

permanecem ainda nas instituições financeiras, não sendo transferidas 

para a Conta Única do Poder Judiciário e tampouco vinculadas a este 

processo. Assim, para levantamento dos valores, necessário se faz a 

expedição de alvará judicial Feita essa consideração, passo a análise do 

pedido da Requerente. 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 

a Requerente possui legitimidade para postular o levantamento dos valores 

deixados por seu falecido esposo, até porque as herdeiras do falecido 

apresentaram termo de anuência, Id n. 30269880, pág. 1/4 Pelo exposto e 

mais que dos autos consta, acolho a pretensão da Requerente, a fim de 

autorizar a expedição de alvará, para viabilizar o levantamento/saque ou 

transferência para conta a ser indicada, dos valores devidos ao seu 

falecido esposo que se encontram depositados junto ao Banco Bradesco 

e na Caixa Econômica Federal, Id n. Id n. 29337050, pág.3, com os 

acréscimos que houver. Expeça-se o alvará conforme solicitado pela 

Requerente no Id n. 30832257, devendo constar como beneficiária a 

Requerente e a autorizada a sua d. patrona com os dados da conta 

informados, Id n. 30832257. Após, reitere-se o ofício expedido no Id n. 

29658770 para a Caixa Econômica Federal solicitando informações quanto 

a existência ou não de saldo de PIS, FGTS e abono salarial em nome do 

falecido, conforme determinado no Id n. 29448572, encaminhando-se 

juntamente com o ofício cópia do documento de Id n. 29658770 (Ofício n. 

197/2020) e Id n. 30411842 (AR). Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036538-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE CRISTINY DOS SANTOS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0036538-15.2016.811.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos etc... Trata-se de Ação de Cumprimento 

de Sentença, ajuizada por A. L. C. da C., representado por sua genitora 
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Rayanne Cristiny dos Santos Correa, em face de Wesley Jesus 

Fernandes da Costa, todos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial, Id. 23338742. Intimado pessoalmente, Id. 23338755 - 

pág. 4, o Executado veio aos autos informar pagamento total do débito 

executado, juntando recibo para comprovação, Ids. 23338755 - pág. 5 e 

23338756 - pág. 1. A parte Exequente foi intimada através de seu d. 

patrono para manifestar, sob pena de extinção, quedando-se inerte, Id. 

23338767. Tentada sua intimação pessoal esta restou infrutífera, Id. 

23338769, procedendo-se a intimação por edital, Id. 30781477. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se 

observa, o processo está paralisado desde o ano de 2018 sem qualquer 

providência pelo Exequente para dar prosseguimento ao feito. Assim, 

resulta mais do que evidenciada a ausência de interesse do Exequente no 

prosseguimento deste processo. Assim, é certo que “de acordo com a 

sistemática processual civil, é ônus da parte manter o seu endereço 

atualizado nos autos, de forma a permitir a sua intimação pessoal dos atos 

processuais ocorridos no curso da demanda. - A negligência e omissão 

da parte, nesse tocante, pode provocar a extinção do processo por não 

promover as diligências necessárias ao impulsionamento do feito, devendo 

arcar com as consequências dessa conduta. (TJMG - RAC 

1.0105.06.206146-7/001, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2013). 

O art. 485 do Código de Processo Civil, em caso tais, estabelece em seu 

inciso II que o juiz não resolverá o mérito quando “o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”. Extrai-se da 

jurisprudência: “(...) Adequada a extinção da demanda por abandono da 

causa, na medida em que o processo está parado há mais de 01 ano, sem 

que a parte autora tenha demonstrado qualquer interesse em nele 

prosseguir, (...)”. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70034839290, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui 

Portanova, Julgado em 25/03/2010) Dito isso, não se pode olvidar ainda 

que por regra e exigibilidade decorrente dos pressupostos processuais de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, os autos não 

poderão permanecer, eternamente, sem que os interessados efetivem o 

seu trâmite exigido por lei, pois, tal inércia prejudica inclusive o serviço 

judicial, (prestação jurisdicional) abarrotando os escaninhos das 

Secretarias e ocupando o tempo dos servidores (relatórios, etc) sem 

nenhum resultado prático positivo. Ressalto, ainda, que a presente 

sentença é prolatada até mesmo em observância das metas estipuladas 

pelo CNJ e pela Corregedoria do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

inclusive através do Ofício Circular 725/2013, no sentido de 

racionalizar/diminuir o congestionamento do estoque de processos, que se 

encontram paralisados e sem possibilidade de prosseguimento, visando, 

primordialmente, alcançar o direito constitucional dos jurisdicionados 

quanto à duração razoável do processo na Justiça. Pelo exposto, 

cumprindo à Justiça os atos necessários ao trâmite processual e 

inexistindo a contrapartida à finalização pela parte interessada, resta ao 

Juízo, tão somente, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em 

razão da falta de interesse, e inclusive pela inexistência dos requisitos 

essenciais ao trâmite regular do processo, bem como em razão, portanto, 

da própria elementar do art. 485, II, do Código de Procesos Civil, e, em 

observância das Metas do CNJ e da Corregedoria do e. TJMT. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo e as devidas baixas e anotações. Sem custas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1046760-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO ALVES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARREIRA ALVES DOS SANTOS (DE CUJUS)

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. 1046760-20.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus Dalva Barreira 

Alves dos Santos, Id 25066989, tendo como inventariante nomeado o 

Requerente Thiago Alves dos Santos, Id 25290764, objetivando a 

homologação do plano de partilha apresentado nos autos, em observância 

inclusive da renúncia formalizada no Id 29642877. A inicial foi instruída 

com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 

26228242, e, houve ainda a ratificação do plano de partilha amigável, Id 

26228244. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário 

pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do Código de Processo Civil, por 

não haver divergência e muito menos interesse de incapaz. Desta forma, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 

do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) A propósito, assim, também, já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do 

novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no 

CPC revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha do único bem imóvel apresentado nos 

autos e ratificado no Id 26228244, aos fins de direito, salvo erro, omissão 

e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro o pagamento ou isenção de tributos e comprovação da 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662) e da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações 

supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC). Após, ao arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Sem custas, Id 25290764 - Pág. 1. Cumpra-se, com a observância 

das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007301-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAIONS DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

EDIMUNDO GONCALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

CAMILA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSALINA AMELIA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1007301-11.2019.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus Rosalina Amélia 

da Silva Carvalho, Id 18147375, tendo como inventariante nomeado o 

Requerente Edimundo Gonçalves de Carvalho, Id 18151398, objetivando a 

homologação da partilha retificada no Id 24741650. A inicial foi instruída 

com os documentos necessários, incluindo, posteriormente, comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 

19311558, e, houve ainda a ratificação do pedido de homologação, Id 

30639118. É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário 

pelo rito de arrolamento sumário, art. 659 do Código de Processo Civil, por 

não haver divergência e muito menos interesse de incapaz. Desta forma, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, de acordo com o art. 662 

do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como fundamento, a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO 

DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No caso previsto no art. 664 do 

CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor dos bens 

apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664se refere ao art. 672, 

parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do 

CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) A propósito, assim, também, já decidiu o c. STJ: “...O Superior 

Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o 

ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja 

no arrolamento sumário ou no COMUM, tendo em vista as características 

peculiares da transmissão causa mortis (...) Diferentemente, em relação à 

expedição do formal de partilha, é inegávelque a entrada em vigor do novo 

CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC 

revogado. (...) O art. 659, § 2º, do atual CPC prescreve que basta a 

certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha 

dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a 

intimação da Fazenda Pública para momento POSTERIOR, a fim de que 

promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os 

quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de 

bens...” (in STJ - REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019). Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos a partilha amigável retificada no Id 24741650, em 

observância ainda do Id 30639118, aos fins de direito, salvo erro, omissão 

e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), ressaltando ainda que é requisito para registro 

o pagamento ou isenção de tributos e comprovação da inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662) e 

da Lei 6015/73, art. 143. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, ao arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Sem custas, Id 18151398. Cumpra-se, com a observância das formas e 

prazos legais. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006733-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LEILA DA SILVA LENCONE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 23/10/2018 às 15h00m. Cite-se 

a requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (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 Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1059212-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. Y. S. D. S. (REQUERENTE)

J. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 : 

1059212-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO APARECIDO 

DE SOUZA, ALEJANDRO YGOR SAMPAIO DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA, tendo os 

requerentes mencionado tão somente na inicial quanto a um acordo entre 

denominado pai socioafetivo e filho socioafetivo, sem incluir na inicial o pai 

biológico. Não houve esclarecimento se pretende o reconhecimento da 

paternidade socioafetiva concomitante com a permanência da paternidade 

biológica, direito personalíssimo do genitor; ou a exclusão da paternidade 

deste. Dessa forma, designo audiência de Justificação com fundamento 

no poder geral de cautela para a data de 05/06/2020, às 14:45 horas; 

quando deverão ser ouvidos a requerente, requeridos, bem como até 03 

(três) testemunhas independentes de intimação. Na sequência será 

proferida decisão. Cientifique- se o Ministério Público. Intime – se. Cumpra 

– se. Cuiabá, 15 de abril de 2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1013982-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANELUCY SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

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 : 

1013982-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JANELUCY SILVA DE JESUS 

Vistos etc. Determino a intimação da requerida 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 

parte autora 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, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015635-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

PATRICIA GUSMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (INTERESSADO)

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 : 

1015635-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PATRICIA GUSMAO DA 

SILVA, JOSE BATISTA DO NASCIMENTO INTERESSADO: CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Determino a 

intimação da requerida 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 parte autora 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, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020916-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIARA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/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 : 

1020916-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: HELIARA DOS SANTOS 

SILVA Vistos etc. Determino a intimação da requerida 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 parte autora 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, 16 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022935-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA VICTORIA PITA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-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 DESPACHO Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ALEXANDRE AUGUSTO 

PEREIRA em face de ALEXIA VICTÓRIA PITA PEREIRA. Ao realizar o Juízo 

de Admissibilidade da petição inicial: i) postergou a apreciação do pedido 

liminar quando da audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento a ser realizada em 30.08.2019, às 13:00 horas (ID n.º 

20630535). A requerida foi citada pessoalmente, conforme certidão de ID 

n.º 21379901. O Autor não foi intimado pessoalmente (ID n.º 23544828). 

No ID n.º 23787239, pela ausência injustificada da parte Autora, a 

Alimentada requer: i) aplicação da multa prevista no § 8.º do art. 334 do 

Código de Processo Civil; ii) a extinção do feito. Vieram concluso os autos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de Exoneração de Alimentos 

ajuizada por Alexandre Augusto Pereira em face de Alexia Victória Pita 

Pereira. No ID n.º 23787239, pela ausência injustificada da parte Autora, a 

Alimentada requer: i) aplicação da multa prevista no § 8.º do art. 334 do 

Código de Processo Civil; ii) a extinção do feito. Em relação ao item “i”, 

deixo de aplicar a multa prevista no § 8.º do art. 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que foi concedido os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. No que diz respeito ao item “ii”, o art. 7.º da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos) estabelece que “O não comparecimento do 

autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em 

revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”. Perceba-se que o 

termo adotado pela lei é arquivamento e não extinção do feito. Ademais, 

nesses casos (não comparecimento do Autor) sequer é possível a 

extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil (abandono), porque é necessária a intimação pessoal do Autor. 

Vejamos a jurisprudência: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, C.C. 

PEDIDO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 

485, III, NCPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 183, CAPUT, E 485, 

§ 1º, DA LEI Nº 13.105/2015. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE 

REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU, CONFORME DETERMINA O ART. 485, 

§ 6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL E SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO 

AFASTADA COM DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM 

PARA PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 

(TJ-SP - AC: 10136454820188260001 SP 1013645-48.2018.8.26.0001, 

Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 25/10/2019, 6ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) AÇÃO DE EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR ÀS AUDIÊNCIAS DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONSECUTIVAMENTE - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 

RESPALDO LEGAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA 

DAR ANDAMENTO AO FEITO - ART. 267, § 1º, DO CPC - 

DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DESCABIDA - RECURSO PROVIDO. - O 

não comparecimento da parte autora a consecutivas audiências de 

instrução e julgamento desginadas, em que seria colhido seu depoimento 

pessoal, gera o ônus processual da confissão dos fatos contra ela 

alegados, mas não autoriza a extinção do processo por abandono, eis que 

a hipótese fática não se subsume adequadamente à previsão do art. 267, 

III, do CPC, tanto mais quando não cumprida a exigência de prévia 
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intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos moldes do 

parágrafo primeiro do mesmo artigo. - "O processo somente pode ser 

extinto se o ato, cujo cumprimento cabe ao autor, for indispensável para o 

julgamento da causa; se a sua omissão inviabilizar a análise do mérito." 

(Fredie Didier Jr.) - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10024120865845001 

MG, Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras 

Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2013) Desse modo, 

tendo em vista que o processo não pode perdurar eternamente, determino 

a intimação pessoal do Autor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

andamento no feito, sob pena de extinção com fundamento no art. 485, III, 

do C.P.C. Restando negativa a intimação pessoal, expeça-se intimação via 

edital, pelo prazo legal mínimo, com a mesma finalidade do parágrafo 

anterior. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de abril de 

2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012890-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB - MT9453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

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 QUERENDO APRESENTE 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021267-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA OAB - MT22935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. D. C. (REQUERIDO)

M. B. D. C. (REQUERIDO)

M. E. D. C. (REQUERIDO)

M. J. D. C. (REQUERIDO)

M. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 : 

1021267-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZETE APARECIDA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: MATHEUS NATAN DA COSTA, M. E. D. C., 

M. J. D. C., M. C. D. C., M. B. D. C. Vistos, etc. Nomeio a Defensoria Pública 

para exercer a Curatela Especial ( Parágrafo ùnico do Artigo 72 do CPC), 

para que represente os herdeiros menores. Intime - se para que apresente 

Defesa em nome dos mesmos. Decorrido o prazo certifique - se e intime - 

se a parte requerente para que querendo apresente Impugnação. Após, 

encaminhe - se ao Ministério Público e venham conclusos para decisão. 

Cumpra - se. Cuiabá, 04 de abril de 2.020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026324-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

DIANA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora para em 5 dias 

imprimir alvará no sistema. Após esse prazo os autos serão arquivados. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. WELLITOM OSORSKI GOULART Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005774-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. P. S. (REQUERENTE)

C. M. C. D. P. L. (REQUERENTE)

WILLIAN DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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 C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1005774-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WILLIAN DOS SANTOS LARA, 

C. M. C. D. P. L., R. A. D. P. S. Vistos, etc. Comungo com parecer do 

Ministério Público Id nº 17082544, determino a avaliação do veículo (Id nº 

12102532, fls. 02) através de Oficial de Justiça Avaliador, devendo o 

mesmo no prazo de 20 (vinte) dias. Nomeio curador especial para tutelar o 

interesse do civilmente incapazes a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, intime-se quanto da presente nomeação, para que patrocine a 

defesa. Após, dê-se vistas ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpra – se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000949-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. F. D. F. (REQUERENTE)

LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

H. M. S. D. F. (REQUERENTE)

I. F. D. F. (REQUERENTE)

P. F. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANY AGUIDA DA SILVA OAB - 026.051.731-35 (REPRESENTANTE)

LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO OAB - 015.961.121-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000949-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: L. E. F. D. F., P. F. D. F., I. F. D. 

F., LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO, H. M. S. D. F. 

REPRESENTANTE: LEIDLAURA FIDELIS DOS SANTOS DE FIGUEIREDO, 

DAYANY AGUIDA DA SILVA Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – se de 

ALVARÁ JUDICIAL interposto por LUIZA EDUARDA FIDÉLIS DE 

FIGUEIREDO, PEDRO FIDÉLIS DE FIGUEIREDO, ISAC FIDÉLIS DE 

FIGUEIREDO, representados por sua genitora LEIDLAURA FIDÉLIS DOS 

SANTOS DE FIGUEIREDO (herdeira meeira), e HENZO MIRRAY SILVA DE 

FIGUEIREDO, representado por sua genitora DAYANY AGUIDA DA SILVA, 
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objetivando a concessão de medida judicial para levantar de valores, junto 

à Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, em nome do senhor 

THYAGO GONÇALVES DE FIGUEIREDO (CPF nº 983.938.981-53), falecido 

em 11 de dezembro de 2017. O pedido veio acompanhado de documentos. 

Determinou – se a intimação do representante legal da Caixa Econômica 

Federal e Banco Bradesco, bem como realização de busca junto ao 

sistema BACENJUD, solicitando-se informações com relação a valores 

depositados em nome do falecido, sendo informados Id nº 29367024. 

Parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, opinou 

pelo DEFERIMENTO ao pleiteado no ID 31073079, mediante a devida 

expedição de Alvará Judicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação 

juntada na inicial comprova que a senhora LUIZA EDUARDA FIDÉLIS DE 

FIGUEIREDO, PEDRO FIDÉLIS DE FIGUEIREDO, ISAC FIDÉLIS DE 

FIGUEIREDO, representados por sua genitora LEIDLAURA FIDÉLIS DOS 

SANTOS DE FIGUEIREDO (herdeira meeira), e HENZO MIRRAY SILVA DE 

FIGUEIREDO, é viúva e filhos do senhor THYAGO GONÇALVES DE 

FIGUEIREDO, conforme certidão de óbito e documentos nos autos. Assim 

sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença (Artigo 487, I do 

NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor dos 

requerentes da seguinte forma: LEIDLAURA FIDÉLIS DOS SANTOS DE 

FIGUEIREDO (herdeira meeira) receberá 50% (cinquenta por cento) dos 

valores, os demais herdeiros LUIZA EDUARDA FIDÉLIS DE FIGUEIREDO, 

PEDRO FIDÉLIS DE FIGUEIREDO, ISAC FIDÉLIS DE FIGUEIREDO e HENZO 

MIRRAY SILVA DE FIGUEIREDO 12,5 % (doze virgula cinco por cento) 

para cada, a fim de que efetue os saques dos valores informados no 

sistema Bacenjud (conforme Id nº 29367024), em nome do falecido 

THYAGO GONÇALVES DE FIGUEIREDO (CPF nº 983.938.981-53). Em 

relação ao menores os alvarás serão expedido em nome da genitora. 

Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as 

devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032569-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de José Miranda de Castro (falecido em 01/01/1988) e Edvirges de 

Oliveira Castro (Falecida em 13/11/2006) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032569-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

JEFFERSON NUNES FLORES - MT17575-O REQUERIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ 

MIRANDA DE CASTRO (FALECIDO EM 01/01/1988) E EDVIRGES DE 

OLIVEIRA CASTRO (FALECIDA EM 13/11/2006) A parte autora 

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, 16 de abril 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019344-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCOISE BARBOSA DE AQUINO CORREA (REQUERENTE)

ALDENAISE BARBOSA DE AQUINO (REQUERENTE)

ALDENISE BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCO BARBOSA DE AQUINO FILHO (REQUERENTE)

ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-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 1019344-77.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX 

FABIANO BARBOSA DE AQUINO, FRANCISCO BARBOSA DE AQUINO 

FILHO, ALDENAISE BARBOSA DE AQUINO, ALDENISE BARBOSA SILVA, 

FRANCOISE BARBOSA DE AQUINO CORREA Vistos, etc. A parte autora 

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, 16 de abril 

de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1016439-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTI WANIA BERGAMO CUNHA LOPES (REQUERENTE)

LETICIA KELLER BERGAMO CUNHA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1016439-02.2019.8.11.0041. REQUERENTE: DOROTI WANIA BERGAMO 

CUNHA LOPES, LETICIA KELLER BERGAMO CUNHA LOPES Vistos, etc. 

Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por DOROTI 

WANIA BERGAMO CUNHA LOPES e LETÍCIA KELLER BERGAMO CUNHA 

LOPES, objetivando a concessão de medida judicial para levantar de 

valores referente créditos e verbas rescisórias junto a SECRETÁRIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO e instituições financeiras, em 

nome do senhor JOSÉ ANTONIO CUNHA LOPES, falecida em 04 de janeiro 

de 2019. O pedido veio acompanhado de documentos. Determino que seja 

oficiada a SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

solicitando informações quanto a existência de eventuais valores 

indenizações rescisões e créditos, bem como realização de Bacenjud, 

ambos em nome do de cujus JOSÉ ANTONIO CUNHA LOPES, sendo 

informados a existência de valores conforme Ids nº 20672300 e 

21542329. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que a senhora DOROTI WANIA BERGAMO CUNHA LOPES e 

LETÍCIA KELLER BERGAMO CUNHA LOPES, é viúva e filha do senhor 

JOSÉ ANTONIO CUNHA LOPES, falecida em 04 de janeiro de 2019, 

conforme certidão de óbito e documentos nos autos. Assim sendo, acolho 

a pretensão da parte autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para 

determinar a expedição de ALVARÁ JUDICIAL, a favor das Requerentes 

DOROTI WANIA BERGAMO CUNHA LOPES e LETÍCIA KELLER BERGAMO 

CUNHA LOPE, a fim de que efetue o saque dos valores informados pela 

SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO ( Id nº 

21542329), bem como valores junto ao Banco Bradesco (Id nº 20672300), 

em nome do falecido JOSÉ ANTONIO CUNHA LOPES (CPF nº 

111.938.378-12). Determino que se oficie a SECRETÁRIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO para que o valor de R$ 27.086,73 (vinte e 

sete mil, oitenta e seis reais e setenta e três centavos), referente a verba 

indenizatória, seja vinculada ao presente processo, posto que o referido 

valor já está depositado ao FUNGEFAZ – Fundo de Gestão Fazendária da 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso por se tratar 

de verba indenizatória destinada para aos servidores do Grupo TAF – 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Transitado em julgado certifique – 

se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. 

P.R.I.C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026788-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1026788-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZA FERREIRA DA 
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CONCEICAO Alvará Judicial. Trata – se de ALVARÁ JUDICIAL interposto 

por LUIZA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar de valores de contas existentes no Banco do Brasil e 

Caixa Econômica Federal de titularidade da senhora NATALIA FERREIRA 

DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (CPF nº , falecida em 04 de Novembro de 

2018. O pedido veio acompanhado de documentos. Determinou – se a 

realização buscas no Sistema Bacenjud, sendo informado conforme 

valores no extrato do Id nº 22130495. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

documentação juntada na inicial comprova que a senhora LUIZA 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO, é filha única da senhora NATALIA FERREIRA 

DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, conforme certidões de óbito de ambos 

genitores e documentos. Assim sendo, acolho a pretensão da parte 

autora, por Sentença ( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL, após o Transitado em julgado, a favor 

da Requerente LUIZA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, a fim de que efetue o 

saque dos valores informados pelo Sistema Bacenjud junto ao Banco 

Bradesco (do Id nº 22130495), em nome da falecida NATALIA FERREIRA 

DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (CPF nº 108.390.621-68). Certifique – se e 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032376-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA TOLEDO OAB - SP148762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE APARECIDA SARTORELLI OAB - SP205432 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032376-52.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação das partes AUTORA e REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 

31281811, bem como para comparecer à audiência de conciliação, 

instrução e julgamento designada para o dia 09/07/2020, às 14:00 horas, 

neste Fórum da Capital, oportunidade em que deverá comparecer portando 

todos seus documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012328-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. P. D. C. (REU)

F. P. D. S. C. (REU)

M. B. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-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 1012328-43.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem como o insucesso na busca de 

algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do 

expediente ,  impuls iono os autos para in t imar  o(a ,s ) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte AUTORA a fim de 

imprimir o documento de ID. 31251265 diretamente dos autos para fazer o 

protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a realização do 

procedimento. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003002-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

MARLY OLIVEIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

LUCIVANIO OLIVEIRA DOS SANTOS SOUSA (INVENTARIANTE)

GLAUCIELE OLIVEIRA SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

CIMONE FONSECA DA SILVA OAB - MT25561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO SOARES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003002-54.2020.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

impossibilidade de implementação das usuais rotinas para o correio de 

expedientes de processo, haja vista as normativas trazidas nas Portarias 

Conjuntas n.º 247, 249 e 281-TJMT, bem como o insucesso na busca de 

algum endereço de e-mail que se mostrasse efetivo para o fim do 

expediente ,  impuls iono os autos para in t imar  o(a ,s ) 

advogado(a,s)/Defensoria Pública que patrocina a parte INVENTARIANTE 

a fim de imprimir o documento de ID. 31271915 diretamente dos autos para 

fazer o protocolo no destinatário, peticionando no feito informando a 

realização do procedimento. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0036720-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

LEOCINEY JOANA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

CATARINA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

GEIZE APARECIDA GUIMARAES CALAZANS DO NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

JOZENICE GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO DE PINHO (REQUERENTE)

MARILENE GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

MARINETE GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDENIL ANSELMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JANETE GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

JEFERSON CALAZANS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DURSULINA MARQUES DO AMARAL SILVA (REQUERENTE)

GUILHERME VILELA (REQUERENTE)

EROTILDES VICENTE ROSA (REQUERENTE)

BENEDITO DAMIAO DA SILVA (REQUERENTE)

JACINTA LUIZA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

ROSA LINA DA SILVA VILELA (INVENTARIANTE)

MARILDA DE ALCANTARA SILVA (REQUERENTE)

TITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT16389-O (ADVOGADO(A))

AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM OAB - MT20527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOSE TIMOTEO DA SILVA (REQUERIDO)

ESPOLIO DE JULIA MARIA DE FREITAS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 0036720-98.2016 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

vislumbro que há contradição no plano de partilha apresentado no ID. 

23567896, eis que a inventariante atribuiu a cada um dos herdeiros Rosa 

Lina, Jacinta Luiza, Benedito Damião, Tito Manoel e João Benedito “1/5 do 

total dos bens”, e também atribuiu aos filhos de João Benedito, herdeiro 

falecido, “1/7 do total dos bens”. Nessa toada, entendo que os filhos de 

João Benedito, quais sejam, Catarina, Leociney, Marilene, Jozenice, Geize 
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Aparecida, Janete e Marinete terão direito a receber o quinhão de seu 

genitor, diga-se, cada um poderá receber 1/7 de 1/5 que João Benedito 

teria direito. Em outras palavras, os filhos dos inventariados, Rosa Lina, 

Jacinta Luiza, Benedito Damião, Tito Manoel e João Benedito receberão, 

cada um, 20% do bem, sendo que o quinhão relativo a João Benedito será 

recebido por Catarina, Leociney, Marilene, Jozenice, Geize Aparecida, 

Janete e Marinete, no percentual de 2,85%, cada um. Desta feita, concedo 

o prazo de 60 (sessenta) dias, para que seja apresentada nova minuta do 

plano de partilha e, em decorrência, intimem-se os demais interessados 

para manifestarem concordância, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para eventual homologação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048784-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

DEBORAH FERNANDES DA SILVA OAB - 728.462.831-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO BELMONTH FURNO OAB - RO5539 (ADVOGADO(A))

DIVANILCE DE SOUSA ANDRADE OAB - RO8835 (ADVOGADO(A))

ANDREA AGUIAR DE LIMA OAB - RO7098 (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 1048784-21.2019.8.11.0041 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 

31297479 - "VISTOS, ETC. Não obstante o executado tenha informado no 

ID. 27109022, que teria efetuado o pagamento débito, a parte exequente 

encartou novo cálculo do qual se depreende que a dívida alimentar 

persiste, no que diz respeito aos meses de Dezembro/2019 à 

Janeiro/2020, consoante ID. 28122647. Desta feita, intime-se o executado 

para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento das pensões 

alimentícias em atraso, com os acréscimos legais, bem como as parcelas 

vincendas, a serem depositadas na conta bancária de titularidade da 

representante legal da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o 

fez, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e decretada a 

sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Após, 

com o decurso do alusivo prazo, volvam-me, conclusos para análise dos 

pedidos formulados no supramencionado petitório. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências." Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010620-87.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. L. (EXEQUENTE)

F. D. D. L. P. (EXEQUENTE)

R. P. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-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 0010620-87.2008.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

31303163 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico que se refere a 

Cumprimento de Sentença, relativo à obrigação de fazer, visando que o 

executado seja concitado a cumprir o item VIII da avença realizada em 

audiência e homologada por sentença no ID. 23846272, no tocante a 

transmissão para os filhos do imóvel descrito no “item F” da peça de 

ingresso, qual seja, situado à “Rua Quarenta e Cinco, nº. 20, Cuiabá/MT”. 

Desta feita, acolho a pretensão ministerial de ID. 25447254 e, por 

conseguinte, determino a intimação do executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra, integralmente, o alusivo acordo. Acaso não seja 

cumprida a obrigação no prazo estipulado, passará a incidir multa diária no 

valor de R$100,00 (cem reais), até que comprove no feito a efetiva 

transferência do bem. Às providências." Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022442-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

SIMONE GUIMARAES DA SILVA OAB - 060.671.209-76 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIARA GOMES COSTA OAB - SC48642 (ADVOGADO(A))

LARISSA SCHNEIDER OAB - SC48655 (ADVOGADO(A))

DAIANE MEIRE DA SILVA OAB - SC49127 (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 1022442-70.2019.8.11.0041 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 

31298413 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes, no que tange ao 

parcelamento do débito alimentar exequendo nestes autos. Ciência ao 

Ministério Público. Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a 

exigibilidade em relação a parte exequente, diante da gratuidade 

concedida na decisão de ID. 20414386. Havendo inadimplemento das 

obrigações assumidas pelo devedor, a exequente poderá requerer o 

desarquivamento e prosseguimento da execução nestes mesmos autos. 

De outro viés, sendo o caso, expeça-se certidão ao cartório de protesto e 

aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do 

executado do rol de devedores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações 

estilares, em seguida arquivando-se o processo." Cuiabá/MT, 16 de abril 

de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003866-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. S. (REQUERENTE)

R. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003866-92.2020.8.11.0041 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 

31261741 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo 

da exordial de ID 28643828, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, DECLARO DISSOLVIDA A UNIÃO 

ESTÁVEL de João Neto da Silva e Rosângela Benta da Silva, em maio de 

2019, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença, atinente a guarda, alimentos e regulamentação de 

visitas. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, expeça-se 

mandado de averbação ao Serviço Notarial e Registral que lavrou a 

Escritura de União Estável, nos termos do Provimento nº 37 do CNJ, bem 

assim, se necessário, o correlato Formal de Partilha, somente em relação 
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ao bem móvel quitado. Custas e despesas pelos interessados, pro rata, 

todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida 

nos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos autos." Cuiabá/MT, 

16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

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. Considerando 

que foi constatada a existência de saldo positivo depositado em 

instituições bancárias em nome do falecido, proceda-se com a constrição 

dos valores encontrados, transferindo-os para a Conta Única do Poder 

Judiciário e, na sequência, realize-se a necessária vinculação à este 

processo. No mais, restituo os autos à secretaria para que prossiga no 

cumprimento das decisões outrora exaradas, inclusive a expedição de 

ofício ao INSS. Às providências. Cuiabá/MT, 16 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

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036308-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA LEILLE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, atento à Resolução nº 

04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a 

incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a 

urgência necessária. Às providências. Cumpra-se, com as baixas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1034084-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por MARINA ROSA PEREIRA a fim de assegurar, em definitivo, a 

emissão do licenciamento do veículo de propriedade da impetrante, objeto 

do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016008-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (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 (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Ante o exposto, ratifico a decisão que 

indeferiu o pedido liminar (ID 7330157) e com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, DENEGO A SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). PRIC. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá, 13 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1022616-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPAGNOL LOGISTICA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PINTO SCHREINER OAB - SC37325 (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PINTO OAB - SC44732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: Ante o exposto, indefiro o pedido de 

desistência da ação postulado pelo impetrante (id 15094650), ratifico a 

decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 14415926) e com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA deste mandamus. Sem custas 

e honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). PRIC. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá, 02 de abril de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003694-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GUARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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:"Nos termos do artigo 535, §3º, I, do novo 

CPC, em conformidade com o que prescrevem os artigos 265 e seguintes 

do RITJ/MT, nos autos da 1003694- 58 , ajuizada em 09/02/2017, por 

CLAUDIA GUARIM em desfavor de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

distribuídos à Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública - Comarca da Capital 

- SDCR e lá registrados sob o nº 10036945820178110041 , solicito a 

Vossa Excelência que requisite da(o) FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL o 

pagamento da importância de R$ 67.650,92 a(o) CLAUDIA GUARIM. 

Outrossim, informo Vossa Excelência que o crédito a ser requisitado é de 

natureza Alimentar. Informo, finalmente, que o pagamento se fará mediante 

termo de quitação nos autos, com a assistência do FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Informo ainda que consta destacado a título de honorários 

contratuais 10,00% do valor requisitado. Escoltam esta solicitação as 

cópias dos seguintes documentos, constantes das alíneas "a" até "h", do 

artigo 267, do RITJ/MT"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011210-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-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 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: 

Ante o exposto, com base nas disposições do art. 303 do CPC e 151, II do 

CTN, DEFIRO em parte a medida liminar para acolher a Apólice de Seguro 

Garantia n° 017412020000107750004632 emitida BMG SEGUROS S/A no 

valor de R$ 198.899,40 (cento e noventa e oito mil oitocentos e noventa e 

nove reais e quarenta centavos) como caução antecipada dos créditos 

tributários constituídos nos Processos Administrativos nº 0115-024.198-6 

e 0115-028.456-5 e, via de consequência, determino a emissão de 

Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN. Intime-se o requerido, por 

oficial de justiça plantonista, para ciência e providências. Na sequência: 

Ante as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, para 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de designar 

audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II e 139, VI ambos do CPC c/c 

Enunciado nº 35 da ENFAM), eis que, pela natureza dos interesses em 

disputa, a auto composição se revela inviável. CITE-SE o requerido, na 

pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do 

CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 306 c/c 

183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. A 

seguir, ouça-se o MPE. Após, conclusos.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013346-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LUIZ RUARO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro 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: 

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO a liminar e, via de consequência, determino a 

autoridade coatora que recepcione, se tempestivo, e aprecie os Recursos 

Voluntários n°s 5773415/2020 e nº 5773408/2020, dentro do prazo legal, 

com sintomática aplicação do artigo 151, III /CTN, pena de multa diária a ser 

aplicada por este Juízo. Determino a autoridade apontada como coatora 

que se abstenha de vedar o fornecimento de certidão de regularidade 

fiscal, salvo se por outro motivo não houver impedimento. Notifique-se com 

urgência a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, 

para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da 

Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, 

certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1058407-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS MOREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO M FILHO OAB - RO8826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORIA DE SEGUNÇA SOCIOEDUCATIVA GERENCIA DE 

INTELIGENCIA (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:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1041432-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL CABRAL MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC 

(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: Nestas condições, ausentes os requisitos 

do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor desta 

decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). Decorrido o prazo legal, 

com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009226-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. E. R. L. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEONILO PRETTO JUNIOR OAB - SC16266 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. E. T. D. P. A. T. D. S. D. F. M. (IMPETRADO)

S. D. N. D. R. P. D. S. D. F. D. E. D. M. G. (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: 

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO a liminar e, via de consequência, determino a 

autoridade coatora que recepcione, se tempestivo, e aprecie os Recursos 

Voluntários vinculados aos Processos Administrativos nº s 5049841/2016 

e 5050334/2016, dentro do prazo legal, com sintomática aplicação do 

artigo 151, III /CTN, pena de multa diária a ser aplicada por este Juízo. 

Determino a autoridade apontada como coatora que se abstenha de vedar 

o fornecimento de certidão de regularidade fiscal, salvo se por outro 

motivo não houver impedimento. Notifique-se com urgência a autoridade 

coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009). 

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos 

do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036301-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARTINS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043904-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) – é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. 

Às providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1042320-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER PENHA DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por ELDER PENHA DA CUNHA a fim de assegurar, 

em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade do 

impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas estaduais e 

municipais, objeto do writ. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de 

determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos 

já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1041047-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA a fim de 

assegurar, em definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade do impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas 

estaduais e municipais, objeto do writ. Por consequência natural de causa 

e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à 

Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. 

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos 

fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. 

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011648-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada por CARLOS ANTONIO ALVES, a fim de 

assegurar, em definitivo, apenas a emissão do licenciamento do veículo de 

propriedade do impetrante, sem a exigibilidade do pagamento das multas 

estaduais e municipais, objeto do writ. Por consequência natural de causa 

e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à 

Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. 

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos 

fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários 

advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. 

Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013358-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR CEVADA DE MORAIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"Vistos. Cuida-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA impetrado por ADEVAIR CEVADA DE MORAIS contra 

suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO e IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO com decisão de declínio de competência a uma das 

Varas Cíveis desta urbe e comarca ante o reconhecimento de ilegitimidade 

do Secretário de Estado pelo e. Tribunal de Justiça. Nestas condições, 

cumpra-se a determinação (ID 30551363) com a urgência que o caso 

requer. Às providências. Cuiabá, 24 de março de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010094-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DE PAULA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-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: 1002948-19.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE REFOSCO BASTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: Portanto, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 

05/12/2011 (Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, conforme 

destacado no § 2º do art. 1º da Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da 

Lei n° 12.153/2009. Desta forma, atento à Resolução nº 04/2014/TP e 

Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, RECONHEÇO a incompetência deste 

Juízo para analisar e apreciar a matéria, e, por consequência lógica de 

causa e efeito, DETERMINO o retorno dos autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às 

providências. Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039842-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEKA COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da 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, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a 

decisão liminar ID 16704475. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem 

recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame 

necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá, 03 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012246-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALL-IN LOGISTICA INTEGRADA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE OAB - SP0290802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (IMPETRADO)

 

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, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a 

decisão liminar ID 19072349. Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade 

coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem 

recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame 

necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002932-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZ COMERCIO DE TRATOR E PECAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

FELIPE CARVALHO BARCELOS OAB - MT19725/O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar ID 

17728097. Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 

105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, 

certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º 

Lei 12.016/09). PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 

03 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019573-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SENHORINHO OAB - PR57514 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador do Posto Fiscal Flávio Gomes (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA 

DE FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (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: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste 

mandamus somente para ratificar a decisão liminar ID 20025943.. Sem 

custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e 
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art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Remeta-se cópia 

desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e 

remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09). 

PRIC. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá, 03 de abril de 

2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito E

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014062-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE VIRGEM DE PINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT11625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por CLARICE VIRGEM DE PINHO a fim de assegurar, em 

definitivo, a emissão do licenciamento do veículo de propriedade da 

impetrante, objeto do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 06 de abril de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013310-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIL VIANA BONFIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por OTACIL VIANA BONFIM, a fim de reconhecer a 

ilegalidade e nulidade apenas das multas por infrações de trânsito dos 

débitos sob a competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por 

consequência natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a 

remessa de cópia desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que 

dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa 

necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, 

LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 

105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 06 de abril de 2020. ONIVALDO 

BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1018104-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES DE LUCENA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vinculado ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a 

segurança pleiteada por LUIZ HENRIQUE DOUGLAS DUTRA MARCONDES 

DE LUCENA, a fim de reconhecer a ilegalidade e nulidade apenas das 

multas por infrações de trânsito dos débitos sob a competência do 

Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de causa e efeito, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta decisão à Autoridade 

Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/2009. Deixo de 

determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei MS) pelos fundamentos 

já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e honorários advocatícios 

(Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da CF/MT. Inexistindo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 06 de abril de 2020. 

ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014605-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA BERTOLDO VESTENA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

THIAGO FRANÇA - PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por INDIANARA BERTOLDO VESTENA, a fim de reconhecer a ilegalidade e 

nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

06 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016591-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAMARGO MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado ao 

presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO a segurança pleiteada 

por VANESSA CAMARGO MENDONCA, a fim de reconhecer a ilegalidade 

e nulidade das multas por infrações de trânsito dos débitos sob a 

competência do Detran/MT, objeto deste writ. Por consequência natural de 

causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia desta 

decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 

12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º Lei 

MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

06 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014748-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SEGANTINE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, com fundamento nos 

artigos 281 e 282 ambos do CTB, JULGO PROCEDENTE o pedido vinculado 

ao presente mandamus, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por SUZANA SEGANTINE a fim de assegurar, em definitivo, a 

emissão do licenciamento do veículo de propriedade da impetrante, objeto 

do writ, sem a exigibilidade do pagamento da multa. Por consequência 

natural de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Determino a remessa de cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei 

nº 12.016/2009. Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1º 

Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5º, LXXVIII/CF). Sem custas 

e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF e 105/STJ) e art. 10, XXII, da 

CF/MT. Inexistindo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as cautelas de praxe. Às providências. P.R.I.C. Cuiabá, 

06 de abril de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022393-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

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: DECIDO. Verifica-se que o pedido versa 

sobre transferência do autor para Unidade Hospitalar de Terapia Intensiva 

(UTI), uma vez que, ao tempo da propositura da ação, padecia de grave 

doença com risco de morte. Com efeito, observa-se que o paciente foi 

devidamente transferido para a UTI na data de 27.07.2018, conforme se 

verifica dos documentos juntados pelo requerido Estado de Mato Grosso 

(Id. 14025114 e 14025117). Diante disto, é notável a perda superveniente 

do objeto da ação, cuja exordial, inclusive, não constou valor da causa a 

teor do que determina o art. 291 do CPC, o que já inviabilizaria o natural 

prosseguimento do feito. Deste modo, caracterizada a superveniente falta 

de interesse processual e a ausência do valor da causa na exordial, julgo 

extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, 

diante da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043692-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADAVIO TAVARES CARDOSO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA CHRISTIANE MEIRA DE MOURA OAB - GO33089 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Desta forma, não se verifica ilegalidade na 

apreensão da mercadoria realizada em 27 de setembro de 2019, que visa 

coibir infração material de caráter continuado, razão pela qual a 

denegação da segurança com a revogação da liminar é medida de rigor, 

não se aplicando o previsto na Súmula 323 do STF, já que a apreensão 

dos bens móveis questionada não se deu para forçar a impetrante a 

recolher tributo pretérito e relacionado à outra operação e a outra 

mercadoria distinta da mercadoria apreendida. Diante do exposto, DENEGO 

A SEGURANÇA. Por consequência, revogo a liminar e JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais, em face da 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 0504923-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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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:"HOMOLOGO a desistência 

da presente ação para os fins do artigo art. 200, parágrafo único, do 

CPC/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO a presente ação, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC/2015. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014473-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BEJAME SALVINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, INDEFIRO a medida 

liminar postulada. 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-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 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. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061202-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P R DA SILVA NETO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (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: 1016488-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON SPONCHIADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE TÉCNICA FUNDIÁRIA DO 

INTERMAT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS OAB - MT10685/O 

(ADVOGADO(A))

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: Diante do exposto e em vista da 

litispendência, DENEGO A SEGURANÇA e, por consequência, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço 

com fulcro no artigo 485, V, do CPC. Sem custas processuais, em face da 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 

512 do STF. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010414-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA DA CONCEICAO (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: 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, por não vislumbrar 

omissão, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO. 

Intime-se. Cumpra-se a decisão registrada sob o Id. 30038334. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1043592-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEY HIGINO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO - 

SUCIT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da 

Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, 

consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Intimem-se. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC. Findo o prazo de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002671-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR DA SILVA DE JESUS (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)
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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: 1014257-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ARRUDA SOUFEN OAB - SP332501 (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PUBLICA (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 e estando ausente o fumus boni juris, INDEFIRO o 

pedido liminar. Intime-se a empresa impetrada - TELTEX TECNOLOGIA S.A, 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos. Oficie a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 

12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002533-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARA ROCHA FARIA (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015885-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEIA CRISTINA GROSS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 Duque de Caxias, 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 necessários, 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 à 

Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 

12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se por oficial 

de justiça plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003258-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA VENANCIO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: 1003747-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 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: 1001193-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(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: 1023982-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

ESTADO 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013572-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEQUIAS ANDRADE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015662-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Depreende-se que a 

requerente é pessoa jurídica que possui fins lucrativos, tratando-se de um 

dos maiores hospitais da rede particular de saúde do Estado. Desta forma, 

com fulcro no art. 99 § 2º do CPC e na súmula 481 do STJ, intime a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar objetivamente 

que preenche os pressupostos para a concessão da gratuidade da 

Justiça, sob pena de indeferimento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036020-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS OAB - MG81921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015246-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

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:

ROBERT MORENO DOS SANTOS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime a requerente. 

Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1059103-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. SILVEIRA BARBOSA EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

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:"Diante do exposto, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

denego o mandado de segurança, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, 

da Lei nº 12.016/2009. Por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P. R. I. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO 

MOURA MESQUITA Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004271-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO SERVICOS DE TORNO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Fazenda (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da 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:"Diante do exposto, DENEGO 

A SEGURANÇA. Por consequência, revogo a liminar e JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 
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fulcro no artigo 487, I, do CPC,. Sem custas processuais, em face da 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de recurso 

voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de 

Direito "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016037-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO PANTANAL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA PUORRO OAB - RO3781 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo 

Administrativo Tributário (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

o pedido de liminar requerido para DETERMINAR EXCLUSIVAMENTE O 

RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS 

protocolizados sob os n. 5787773/2020 e 5787067/2020, por entender 

ilegal o ato de aplicação de dispositivo que inviabiliza o exercício do direito 

à ampla defesa e ao duplo grau recursal para determinados interessados, 

sujeitos passivos de crédito tributário, cujo valor ultrapasse ao estipulado 

no Decreto Estadual. 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-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para, querendo, ingressar no writ 

(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. Às urgentes providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1026316-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

DIEGO DUTRA LEITE - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES DUTRA OAB - RS76224 (ADVOGADO(A))

MAURICIO MULLER OAB - RS104942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (AUTORIDADE)

 

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 e em face da ausência 

superveniente de interesse processual, DENEGO A SEGURANÇA, com 

arrimo no §5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o 

que faço com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas processuais, 

em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de 

recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. MURILO MOURA MESQUITA Juiz de 

Direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016333-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DIREITOR DE DETRAN MT (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: Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo 

que CONVOLO em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida e 

CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade coatora 

que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo 

FIAT/PALIO FIRE FLEX, 1000, ano 2007/2007, cor azul, placa KAR8495, 

RENAVAM 9207620000 ao pagamento das multas lavradas e constantes 

do extrato Id. 13766084. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários 

(súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 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. R. I. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA 

GUERRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000789-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISLYE DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

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: 1018152-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEDRO FERNANDES (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 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: 1035709-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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, 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: 1035645-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZNE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 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: 1000992-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI FERREIRA (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 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: 1035657-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BALDUINO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 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: 1004457-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEIA GRACIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 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: 1008889-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 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: 1022999-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:Pelo exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da 

liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, 

devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade 

Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao 

valor do ICMS que incide sobre o denominado “CONSUMO TUSD”, 

concernente as Unidades Consumidoras Nº 6/723710-0, 6/2032530-4, 

6/901760-9, 6/598687-2, 6/1034329-1 e 6/1992497-6. Extraia-se cópia 

desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz 

a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, 

subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto 

no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036346-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

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: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 
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no sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037925-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001631-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BORGES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT23713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na exordial para 

DETERMINAR que a parte requerida promova a adequação do 

pensionamento decorrente do falecimento do extinto servidor Messias 

Aparecido Carvalho, matrícula funcional n. 35757, em conformidade com o 

cargo de “investigador de Polícia, Classe 'B', nível '03', jornada 40 horas", 

com efeito, para CONDENAR ao pagamento da diferença das verbas a 

partir do dia 1-12-2008, até a efetiva adequação do valor do 

pensionamento em consonância o referido enquadramento, devendo os 

valores serem liquidados mediante pronto cumprimento de sentença, haja 

vista que a apuração depende apenas de cálculos aritmético (art. 509, 

§2º, CPC). Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. No que tange ao regime de atualização, 

a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF. 

Outrossim, ressalta-se que os descontos referentes à contribuição 

previdenciária e ao imposto de renda, deverão incidir por ocasião do 

pagamento do precatório. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO 

a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, 

nos termos do artigo 85, § 3º, II, CPC, em 8% (oito por cento) do valor 

atualizado da condenação. Decisão sujeita ao reexame necessário. Razão 

disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remeta-se os autos ao 

E. TJMT, com nossas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1049143-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MAR GOMES ALVAREZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(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: Vieram-me conclusos. Decido. Não 

obstante as informações da impetrante, INTIME-SE-LHE para informar se 

todos os documentos a que se refere a autoridade coatora foram 

colacionados ao Processo Administrativo, fazendo prova dessa 

circunstância. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, à autoridade coatora para 

comprovar nos autos o cumprimento integral da liminar deferida, sob pena 

de desobediência. Prazo: 05 (cinco) dias. Ultimadas as providências 

acima, ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000345-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAI HELENO BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS MEIRELLY VALENCA DE PAIVA OAB - PE41570 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (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: 1049756-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 0504868-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES OAB - RJ95258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Nos termos da decisão retro (Id. 23902472), a parte requerida 

fora intimada para esclarecer se o crédito fiscal objeto da presente ação 
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anulatória se encontra ou não inscrito em dívida ativa, bem como 

apresentar a cópia do processado administrativo; todavia, transcorrido o 

prazo concedido, não houve atendimento ao comando judicial Não 

obstante a claudicância revelada pela parte requerida; mas não se 

eximindo da atividade cooperativa da qual o magistrado também se 

encontra inserido (art. 6º, CCPC), nos termos do artigo 438, II, do CPC, 

determino OFICIE-se: (a.) à Subprocuradoria-Geral Fiscal do Estado, junto 

à Coordenadoria de Dívida Ativa, para esclarecer se o crédito fiscal objeto 

da presente ação fora ou não inscrito em dívida ativa, apresentando, em 

caso positivo, a CDA correspondentes e possível executivo fiscal. Prazo: 

20 (vinte) dias; (b.) à Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos 

Direitos do Consumidor (PROCON Estadual), para apresentar cópia integral 

do processo administrativo F.A. Nº 0111-018.235-8 (Consumidor: Edivon 

Lerias Martins). Prazo: 20 dias. Após, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias. Oportunamente, conclusos. CUMPRA-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002814-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-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 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: 1015447-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE RENAVAM E VEÍCULOS (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: 

Razão disso, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso 

I, da Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 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, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005169-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH STARES SARTORI (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007496-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE NUNES LEAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002530-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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: 1011267-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J B DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (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 A LIMINAR para 

determinar que o impetrado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceda ao reenquadramento da impetrante no Simples Nacional, até 

ulterior decisão deste juízo. Intime-se. Nos termos do artigo 7º, inciso I, da 

Lei 12016/09, notifique-se a autoridade apontada como coatora afim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que reputar 
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necessárias. Dê-se ciência da existência da ação ao órgão de 

representação judicial do Estado de Mato Grosso (artigo 7º, inciso II, da Lei 

12016/09). Após, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se, com urgência, se necessário em regime de plantão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048422-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGATO MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS OAB - SP234573 

(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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048410-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA ALENCASTRO DE SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054090-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055171-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO OAB - DF22812 (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, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024208-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOMENES GERALDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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, julgo extinto 

o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do 

Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por 

PATRICIA DOMENES GERALDES em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor 

correspondente ao FGTS de todo o período laborado (29/01/2013 a 

24/12/2016), conforme apurado em liquidação de sentença. Correção 

monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com 

base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a 

citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica 

aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação 

dada pela Lei 11.960/09). Custas pelo réu, que é isento. Condeno o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o valor da 

condenação, cujo percentual será fixado na liquidação da sentença (art. 

85, §§3º e 4º, I, do CPC). P.R.I. Após o trânsito em julgado, intime-se a 

parte vencedora para requerer o cumprimento de sentença, na forma da 

lei, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. De Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT para Cuiabá/MT, 30 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito em cooperação - Provimento 

17/2020-CM"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018705-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELANIA DE LIMA TOLENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-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: 1020489-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VAZ DA SILVA (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: 1004500-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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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:"Ante ao exposto, DECLARO este Juízo da 

Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá 

absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e 

DETERMINO a remessa dos autos para Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. INTIMEM-se. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. João 

Thiago de França Guerra Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000822-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-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: 1011456-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016344-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CARVALHO GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (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: Assim, nos termos do art. 321, caput, do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial, FACULTO ao impetrante a 

emenda da inicial, devendo acostar aos autos a íntegra do Edital que 

regulou o certame de Técnico em Manutenção e Infraestrutura (vigilante), 

esclarecendo, ainda, via prova pré-constituída, os requisitos e habilidades 

exigidos para o desempenho das funções do mencionado cargo. Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059231-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

eliel alves pereira (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: Diante do quadro posto, e por força do 

disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor 

da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está 

incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a 

III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente 

vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por 

isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, 

DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e 

julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo 

competente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010957-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança individual e repressivo impetrado por Marly Silva de Almeida 

Pereira contra ato alegado ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEGES-MT). Nos termos do art. 96, I, g, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso, compete ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso processar e julgar, originariamente, o mandado de 

segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 
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de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

feita, considerando que a autoridade coatora apontada neste writ é o 

agente político Secretário de Estado, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste 

juízo para processar e julgar o presente. Encaminhe-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001603-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SULIGO ARAUJO LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ OAB - RO5746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENNON FERREIRA COREZOMAE (IMPETRADO)

DIRETOR DO IBFC -INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE OLIVEIRA PAMPADO CASQUEL BERLOFFA OAB - 

SP203166 (ADVOGADO(A))

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:"Vistos. Considerando os efeitos 

translativos do Agravo de Instrumento 1000969-88.2018.8.11.0000, cujo 

acórdão extinguiu, na origem, o presente writ (Id.20319891), ARQUIVE-SE 

a presente ação mandamental. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023131-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

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: Isso posto, nos termos dos fundamentos 

apresentados, não acolho os presentes embargos de declaração. 

Intimem-se. Preclusa a decisão embargada, remetam-se os autos ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. João Thiago de França Guerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035793-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILHA COMPRIDA ENERGIA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO OAB - MT7266/O-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO LUIZ COSTA OAB - SP208820 (ADVOGADO(A))

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS OAB - MT16541/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal, no 

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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016358-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREMER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON RAFAEL BATISTA OAB - SC14922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. A rigor das disposições constantes do artigo 13 da Resolução 

03/2018-TP, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente 

incidente deveria processar-se dentro dos autos físicos n. 

51512.62.2013.8.11.0041. Todavia, é certo que o acesso às 

dependências das Unidades Judiciárias do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso está restrito, em razão das medidas restritivas estabelecidas 

pela Portaria-Conjunta n. 249/2020-TJMT, e suas alterações posteriores. 

Tanto assim que o artigo 5º da Portaria-Conjunta n. 281/2020-TJMT 

expressamente autoriza o recebimento e processamento de incidentes 

relativos à processos físicos por meio da plataforma PJe. Razão disso, em 

caráter excepcional, admito o processamento deste incidente na forma 

como proposta. Pretende a parte autora a seja: (a) autorizado o 

levantamento dos valores depositados em Juízo, ou, quando menos, (b) 

deferida a substituição do depósito judicial por seguro garantia (mediante 

apresentação da respectiva apólice em até 15 dias, contados da decisão). 

Nos autos n. 51512.62.2013.8.11.0041, foi prolatada sentença em 

30/05/2018 julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida pela 

parte autora, ora requerente, com o seguinte dispositivo: “JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência de 

relação jurídico-tributária entre requerente e requerido, que obrigue a 

primeira a promover o recolhimento do ICMS com base no art. 398-Z-5, do 

RICMS aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, introduzido nessa 

norma pelo Decreto Estadual n. 312/2011, bem como no Protocolo n. 

21/2011, do CONFAZ. (...) DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência a fim de determinar ao requerido que se abstenha de efetuar 

novas exigências de pagamento de tributo com fundamento no Protocolo 

ICMS n. 21/2011 e Decreto Estadual n. 312/2011. Determino, ainda, a 

suspensão da exigibilidade dos débitos tributários decorrentes da 

aplicação das normas referidas nos dispositivos legais mencionados, 

mediante a prestação da caução oferecida às fls. 388/389 e discutidos 

nestes autos.” Segundo se pode verificar dos documentos apresentados 

pela parte autora, corroborados pela consulta aos andamentos 

processuais realizada por meio do sítio eletrônico do TJMT, não há nos 

autos anotação de trânsito em julgado da sentença. Após a prolação da 

sentença, foram já apreciados os embargos de declaração manejados 

pela parte autora. Pendem de apreciação os embargos de declaração 

manejados pela parte ré. A parta autora já interpôs recurso de apelação. 

Nesse cenário, antes de apreciar o pedido formulado pela parte autora, 

considerando que o provimento jurisdicional ainda não é definitivo, entendo 

necessária a prévia manifestação da parte ré. Razão disso, intime-se o 

Estado de Mato Grosso a manifestar-se acerca dos pedidos formulados 

pela parte autora. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Cumpra-se, com 

urgência e se necessário em regime de plantão.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014965-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

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: Dessa forma, CONSTATA-SE A 

LEGALIDADE do ato impugnado, pelo que JULGO IMPROCEDENTE o 

presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por 

conseguinte, DENEGO A ORDEM. Sem custas conforme o disposto no art. 

10, inciso XXII, da Constituição Estadual 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002505-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DOS SANTOS SOUZA GOIVINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (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, 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 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012285-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DOS SANTOS (IMPETRANTE)

VANIA LUCIA DOS SANTOS CAMARGO (IMPETRANTE)

EDEZIO MANOEL DUARTE (IMPETRANTE)

MARCELINO LOPES REIS (IMPETRANTE)

ELBER WELINGTON GOMES DE SOUZA (IMPETRANTE)

LUZIA APARECIDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO EDUARDO LUTS (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

(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: 1013268-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO RIBEIRO DE MORAES JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (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: 1040462-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODULO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com escoro no art. 485, III, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009923-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CAROLINA DE LIMA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

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: Ex 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 319 de 527



Positis, DEFIRO o pedido liminar pretendido, determinando que a impetrante 

tome posse no concurso de forma regular para o cargo a que foi 

aprovada, qual seja, TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil, conforme 

a colocação atingida. NOTIFIQUEM-SE as autoridades coatoras, 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 Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Serve a presente como ofício para cumprimento imediato pelas 

autoridades coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo por si mesmo 

com prova de protocolização nestes autos em até 72 horas. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009345-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LIMA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (AUTORIDADE COATORA)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (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: 

Ex Positis, INDEFIRO o pedido liminar pretendido. NOTIFIQUEM-SE as 

autoridades coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Serve a presente como ofício para cumprimento imediato pelas 

autoridades coatoras, podendo a impetrante encaminhá-lo por si mesmo 

com prova de protocolização nestes autos em até 72 horas. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1015458-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BOSCHETTI OLIVA OAB - SP149247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Ex 

Positis, INDEFIRO o pedido de liminar almejado. 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 Município sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003626-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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: 1010119-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS - GFPF 

(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: Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte impetrante e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrado no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1023170-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY ARRUDA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte impetrante e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Cuiabá/MT, 

data registrado no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 
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BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007027-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (TESTEMUNHA)

 

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:Ex Positis, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada pretendido, determinando que o autor tome posse no concurso 

regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, de forma regular para o cargo a 

que foi aprovado, qual seja o de Professor de Ensino Fundamental, 

conforme a colocação atingida, cumulativamente com o cargo que já 

exerce, DESDE QUE HAJA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. Ante as 

especificidades do caso em litígio, deixo de designar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, determinando que seja CITADA a 

parte requerida para apresentar resposta no prazo legal, devendo constar 

as advertências previstas no art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à 

impugnação no prazo de lei ou, se decorrido in albis este, certifique-se e 

concluso. Serve a presente como ofício para cumprimento imediato pela 

demandada, podendo o autor encaminhá-lo por si mesmo com prova de 

protocolização nestes autos em até 72 horas. Se necessário, expeça-se o 

competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista na 

forma da lei. INTIME-SE. CITE-SE. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016641-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-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: 

1016641-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, 

COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Processo 

Administrativo e Multa com pedido de Antecipação de Tutela, proposta por 

ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, consoante os termos explicitados na 

exordial. Em suma, a requerente pleiteia que seja declarada por sentença 

a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no PA n. 

0114-005.998-6, ou eventualmente seja procedida a redução do valor 

estabelecido, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

Ainda, pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência, para que 

seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa outrora 

estabelecida, bem como a suspensão da inscrição do débito em dívida 

ativa ou acaso já inscrita, a suspensão de sua execução judicial. Com a 

inicial acostou documentos. É o que merecia relato. Decido. Extrai-se dos 

autos que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Neste aspecto, de acordo com o art. 2º, caput e §4º, da Lei 

n.12.153/2009: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Destarte, não sendo nenhuma das hipóteses elencadas no §1º e 

seus incisos de I a III, da Lei 12.153/2009, e considerando que há Juizado 

Especial da Fazenda Pública nesta Comarca, bem como o valor da causa 

não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, os autos devem ser 

encaminhados para o sobredito juizado, em observação a sua 

competência absoluta. Ex Positis, com escoro no art. 64, §1°, do CPC, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Intime-se o 

demandante. CUMPRA-SE com a máxima urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015910-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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: 

1015910-46.2020.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO 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). 

Citem-se os Réus, para, querendo, responder a presente ação no prazo 

de legal (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. No caso de silêncio dos demandados, 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 CPC. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016313-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-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: 

1016313-15.2020.8.11.0041. AUTOR: MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE 

ARAUJO 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 o Réu, para, querendo, responder a presente 

ação no prazo de legal (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. No caso de silêncio dos demandados, 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 CPC. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS 
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DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

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: 

1016815-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MIRIAM APARECIDA DA CUNHA 

LEITE MARQUES REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV 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). 

Citem-se os Réus, para, querendo, responder a presente ação no prazo 

de legal (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. No caso de silêncio dos demandados, 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 CPC. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CALOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008278-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos etc., Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por ARROZEIRA SOMAR LTDA em face do suposto 

ato ilegal e coator praticado pelo SR. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS e 

pelo SR. FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, consoante os termos 

explicitados na exordial. Com a inicial vieram os documentos. A liminar fora 

indeferida (id.30489583). No id.30981844 o impetrante formulou pedido de 

desistência. É o essencial. Decido. É lícito à parte desistir da ação e, uma 

vez homologado seu pedido, o processo é extinto nos termos do art. 485, 

VIII do CPC. Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência do 

prosseguimento do processo ou desistência da ação é um negócio jurídico 

uniliteral do demandante, a princípio sem necessidade do consentimento 

do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição processual 

(autor), adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único 

do art. 200 do CPC dispõe, também, que a desistência somente produz 

efeito após homologada pelo juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Compulsando os autos, 

verifico que o pedido de desistência foi assinado por advogado legalmente 

constituído com poderes específicos para tanto, bem como que sequer 

houve a citação da parte contrária. Ex positis, não havendo mais razão 

para tramitação deste lide, diante do expresso pedido de desistência da 

parte autora, bem como face a ausência de citação da parte ré, nos 

termos do art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de 

desistência e, por conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação mandamental. 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 [1] 

Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. 

– 20. ed. – Salvador: ed. JusPodivm, 2018.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009088-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES OAB - MT15450/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por D.C DA COSTA & CIA LTDA – EPP contra ato 

reputado ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT, em razão da não manifestação 

do impetrado quanto ao pedido de regularização de ocupação. Alega, em 

síntese, que em 30/06/2012 adquiriu um imóvel rural denominado Fazenda 

3 Fronteiras, com 1.000 hectares, localizado no Município de Jangada, 

objeto da Matrícula nº 19.373 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Rosário Oeste. Afirma que, almejando a regularização da ocupação da 

área adquirida, em 31/07/2017 protocolou requerimento de regularização 

de ocupação junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), 

registrado sob o nº 408971/2017, apresentando os documentos 

necessários e recolhendo as taxas devidas. Refere, entretanto, que não 

houve resposta quanto ao requerimento protocolado, razão pela qual 

pleiteou a concessão de liminar para que seja determinada a imediata 

análise do referido processo administrativo e, via de consequência, a 

emissão de parecer a respeito do pedido de regularização de ocupação. 

Liminar deferida (id. 12616922). Manifestação da parte impetrada 

informando que cumpriu a liminar (id. 12921861). Manifestação do 

Ministério Público (id.13147216). 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 de 

ter seu processo administrativo analisado. Com efeito, o tema referido foi 

tratado por ocasião da decisão liminar nos seguintes termos: Os 
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documentos juntados comprovam que a impetrante ingressou com 

requerimento administrativo visando a regularização da ocupação 

referente à área denominada Fazenda 3 Fronteiras, com 1.000 hectares, 

localizada no município de Jangada. Todavia, seu pedido não foi analisado 

até o presente momento, conforme consta dos documentos anexados à 

exordial (ID - 12605526). Observa-se que a liminar pretendida tem por 

objeto apenas que o pedido administrativo seja apreciado imediatamente, 

tendo em vista que já decorreu mais de 09 meses do protocolo inicial, sem 

que tenha sido analisado o requerimento administrativo. Os atos da 

Administração Pública devem sempre se orientar pelos princípios da 

moralidade, da razoabilidade, da legalidade e da responsabilidade do 

Estado por atos administrativos, previstos no caput do artigo 37, da 

Constituição Federal de 1988. Outrossim, a razoabilidade da duração dos 

processos no âmbito judicial e administrativo é assegurada pela 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, senão vejamos: “a 

todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” Assim, vislumbro o pressuposto do relevante fundamento 

exigido pela Lei nº 12.016/2009, necessário para ensejar o deferimento da 

liminar pleiteada, bem como o periculum in mora, em razão da alegação dos 

prejuízos financeiros que podem decorrer da demora na análise do 

processo administrativo e a ausência de regularização fundiária. (Id. 

12616922) Nesse viés, as premissas estabelecidas na decisão referida 

foram corroboradas pela autoridade coatora, visto que cumpriu a liminar e 

não contestou os argumentos trazidos pela impetrante; assim, não há nos 

autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido 

diverso daquele já alcançado. 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

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011870-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA LEITE DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

AFONSO FERREIRA BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

SOIVA A. ALVES DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da CERTIDÃO NEGATIVA do oficial de justiça, referente ao 

cumprimento do mandado de citação dos requeridos. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011870-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA LEITE DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

AFONSO FERREIRA BATISTA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REU)

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

SOIVA A. ALVES DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da CERTIDÃO NEGATIVA do oficial de justiça, referente ao 

cumprimento do mandado de citação dos requeridos. . OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FONTES FILHO (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)

 

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: 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)

 

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: 1031650-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES DUARTE GABRIEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS ALBERT SCHMIDT OAB - MT8091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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: 1052734-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007-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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044461-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY OAB - MT10814/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da 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:"Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela parte 

Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento 

de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de 

dezembro de 2019. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046251-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020554-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (IMPETRANTE)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (IMPETRANTE)

HELAINE CRISTINA DIAS DOS REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ 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: 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: 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016670-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORGENTINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1016670-92.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

com pedido de tutela provisória de evidência proposta por DORGENTINA 

MARIA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e de 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da tutela de evidência para que seja determinada 

a expedição de precatório em desfavor do Requerido para o pagamento 

dos valores incontroversos, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais). Aduz, em síntese, que ingressou no serviço público estadual 

exercendo as funções de magistério e, no dia 02.01.1994, se aposentou 

no cargo de Especialista de Educação, sendo que, durante o período em 

que foi servidora pública estadual, a requerente exerceu Função de 

Diretora de Escola por 5 (cinco anos) – 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 e 

1986 – na Escola Estadual Irmã Diva Pimentel, dando ensejo à 

incorporação da gratificação prevista no art. 220 da Lei nº 04/90. 

Assevera que, à época de sua aposentadoria, a norma que vigorava para 

fins de cálculo da gratificação, concedeu a incorporação aos seus 

proventos o valor de R$ 219, 66 (duzentos e dezenove reais e sessenta e 

seis centavos), sendo que a Lei nº 9.353/2000 garantiu que as parcelas 

referentes à vantagem pessoal, devidamente incorporadas, seriam 

corrigidas conforme as regras por ela estabelecidas. Relata que, com a 

vigência da Lei nº 442/2011 os critérios para a definição da gratificação 

de funções de dedicação exclusiva, de Diretor de Escola e Secretario 

Escolar, foram alterados, o que a motivou a requerer administrativamente, 

em 08.06.2015, a respectiva atualização, bem como os valores atrasados 

a que era seu por direito, tendo inclusive o Requerido MT PREV opinado 

pelo seu deferimento. Sustenta que, a Gerência de Aposentados em 

19.07.2016, considerando inexistir autorização legal para pagamentos de 

valores retroativos acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos 

do Decreto nº 1.047/2012, determinou que os autos fiquem sobrestados 

em razão da ausência de resolução conclusiva da matéria por esta 

especializada. Pontua que os autos do pedido administrativo foram 

arquivados na MTPREV, sendo o pedido encaminhado para o Conselho da 

Previdência, mas até agora nenhum parecer foi emitido no processo, 

inexistindo até mesmo qualquer deliberação ou registro deste pedido no 

Conselho para o qual se determinou. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de evidência, previstos no art. 311 do CPC. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário 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, 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 de evidência, se faz necessário a comprovação da 

caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; se as alegações despendidas possam ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; quando se tratar 

de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito; ou, ainda, quando 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 (art. 311 do 
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CPC). Como relatado, busca a parte Autora a concessão da tutela 

provisória de evidência para que seja determinada a expedição de 

precatório em desfavor do Requerido para pagamento dos valores 

incontroversos, no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Em que 

pese seja louvável a argumentação despendida pela parte Autora, 

entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários para a 

concessão da medida pleiteada. Isso porque, compulsando os autos, em 

juízo de cognição sumária, verifico que a documentação apresentada não 

me convenceu da existência da probabilidade do direito (fumus boni juris), 

uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal 

atribuída à eles. Ademais, neste limiar, pressuponho que ao deferir a tutela 

provisória de evidência vindicada, acabaria por adentrar no mérito da 

presente demanda, medida esta que poderá acarretar em prejuízos ao 

Requerido e ao futuro julgamento final da lide. Por fim, salienta-se que só 

poderia ocorrer a expedição de precatório se houvesse uma sentença 

judicial transitada em julgado, à luz do art. 100, §1º da Constituição 

Federal, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. § 1º Os débitos de natureza 

alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, 

proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários 

e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade 

civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos 

com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles 

referidos no § 2º deste artigo. (...)”. Portanto, ante a ausência dos 

requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA vindicada. Citem-se os Requeridos para, 

querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo constante no art. 335 

c/c 183 do CPC. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal. Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019778-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-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 

1019778-66.2019.8.11.0041 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, 16 de abril de 

2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031575-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELILIO MODESTO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REU)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1031575-39.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por CECILIO MODESTO DE SOUZA FILHO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência 

dos pedidos para que seja condenado o Requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

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. Ressalta-se que, embora a parte 

Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Ademais, imperioso salientar que o montante referente à 

indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado 

pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela 

doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa 

fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado 

em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. 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, 16 de abril de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018098-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL (AUTOR(A))

VILMA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-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):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1018098-46.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por VILMA GOMES DA SILVA, MARCIA AGRIPINA RAMIRES 

JAMIL e MARLON CRISTHIAN ROSA DA SILVA, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a condenação do Requerido ao pagamento 

do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias, não pagos durante os 
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últimos 05(cinco) anos, bem como do terço constitucional correspondente 

à totalidade do período de 45 dias a partir de agora, nas férias vincendas 

e para todos os anos vindouros enquanto viger a Lei de Carreira. Deu à 

causa o valor de R$ 72.714,41 (setenta e dois mil setecentos e quatorze 

reais e quarenta e um centavos). 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, não obstante o 

valor da causa seja superior a 60 (sessenta) salários mínimos, único 

critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

salvo as exceções legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento de que “na hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa 

para fins de fixação da competência é calculado dividindo-se o montante 

total pelo número de litisconsortes” (REsp nº 1.257.935/PB). Em outros 

termos, divide-se o valor total atribuído à causa pelo número de 

litisconsortes ativos, onde o valor médio atribuído a cada um será o critério 

para a fixação da competência em razão do valor da causa, sendo que, 

caso seja abaixo do valor parâmetro previsto na legislação, deverá 

ocorrer a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Vejamos a ementa do referido julgado, in verbis: “PROCESSO CIVIL - 

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL - VALOR 

DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL. LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT E § 3º. 1. O valor dado à 

causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O 

Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para 

processar e julgar causas afetas à Justiça Federal até o valor de 

sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de 

litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de fixação da competência 

é calculado dividindo-se o montante total pelo número de litisconsortes. 

Precedentes. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

1257935/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/10/2012, DJe 29/10/2012) – Destacamos. Outrossim, decidiu 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, 16 de abril de 2019. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032807-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1032807-86.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por JULLIETE PEREIRA CALIXTO GOMES 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 

auxílio-doença, contados da data de sua cessação. Deu à causa o valor 

de R$ 6.678,00 (seis mil seiscentos e setenta e oito 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 
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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, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016823-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO HANSEN EIRELI (IMPETRANTE)

CENTRO DE ESTETICA GUTH LTDA (IMPETRANTE)

T. NOLASCO SANTOS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES MACHADO BORGES OAB - SP411688 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO OAB - SP84233 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1016823-28.2020.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por INSTITUTO DE EMAGRECIMENTO HANSEN EIRELI, 

CENTRO DE ESTETICA GUTH LTDA e T. NOLASCO SANTOS, contra ato 

indigitado coator da lavra do SENHOR MAURO MENDES - GOVERNADOR 

DO ESTADO, qualificado na exordial, objetivando a concessão da medida 

liminar para o fim de que seja determinado a autoridade coatora que se 

abstenha de impedir as Impetrantes de exercerem ou que venham a 

exercer as suas atividades econômicas por meio de ato administrativo, 

pelo período em que perdurar o estado de calamidade, e adoção da 

medida de quarentena, autorizando-as a exercer suas atividades com 

adoção do nível de zelo e cuidados com a higiene sanitária que o momento 

requer, ate decisão final do presente mandamus. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 16 

de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019979-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1019979-29.2017.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que é imprescindível 

a realização de perícia médica para fins de constatação da incapacidade 

total ou parcial, temporária ou permanente da parte Autora (e.g. RAC nº 

104807/2016, 123186/2016 e 140384/2015), e considerando que esta 

Comarca não possui perito oficial e nem convênio com instituições que 

possuam perito, determino a produção de prova pericial médica, nos 

termos dos arts. 464 e seguintes do CPC/2015, e, para tanto, nomeio o (a) 

perito (a) Dr.ª João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Bairro Centro-Sul, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 

nº 908, Cuiabá/MT, telefone celular (65) 99601-1639. Determino, assim, a 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 373, §1º do CPC/2015, 

tendo o INSS a incumbência de efetuar o pagamento da perícia técnica, 

tendo em vista que a parte autora goza dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Insta consignar que a autarquia federal antecipará, desde logo, o 

pagamento dos honorários periciais, conforme prevê o art. 8º, §2º da Lei 

nº 8.620/93, uma vez que se trata de demanda que versa sobre acidente 

de trabalho. Por conseguinte, fixo, desde já, os honorários no importe de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), diante da pequena complexidade da 

matéria, que serão levantados em favor do perito, mediante alvará. 

Intime-se o INSS para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito 

dos valores correspondentes aos honorários periciais, o qual deverá ser 

realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, subconta destes autos. Efetuado o depósito, voltem-me os autos 

conclusos para agendamento da perícia médica a ser realizada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031636-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL SANTOS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº: 1031636-94.2019.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente com 

pedido de tutela de urgência movida por ADEMIL SANTOS CAMARGO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando 

com o provimento antecipatório que seja concedido o auxílio acidente, até 

decisão de mérito. Deu à causa o valor de R$ 39.005,08 (trinta e nove mil e 

cinco reais e oito centavos) Juntou documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução n. 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 E. TJMT, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 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 n. 12.153/2009. No que tange as ações previdenciárias o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem firmando 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. 

Senão vejamos: E M E N T A 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. 
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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 n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035731-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX CHRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1035731-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por MAX CHRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 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 conceda o benefício de aposentadoria por 

invalidez ao Requerente, contados da constatação da incapacidade total, 

bem como a condenação da autarquia federal ao pagamento das 

diferenças entre o valor dos benefícios. Deu à causa o valor de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta 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, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020330-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1020330-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 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 converta o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez, contados da data do requerimento. Deu à causa o valor de 

R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos 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, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014871-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COREN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1014871-14.2020.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que o 

acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, revogo a 

decisão retro, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032390-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

IVETE MIYUKI FUTIMOTO OAB - MT16627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1032390-07.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por MARIA APARECIDA CORREA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (B: 31) – NB: 
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614.818.300-9 – cessado desde janeiro de 2017. Aduz, em síntese, que 

encontrava-se assistida pelo Requerido desde Junho de 2016 até Janeiro 

de 2017. Porém, na última prorrogação do benefício pressupondo o 

Requerido que a Requerente estaria capacitada para exercer suas 

atividades laborais, determinou a alta programada. Relata que tem 

trabalhado sob fortes dores, que por vezes se torna insuportável, estando 

com os movimentos limitados. Pontua que, apesar de perícia médica do 

Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda permanece 

com as patologias que ensejaram a manutenção do supradito auxílio 

previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Provimento antecipatório deferido ao ID nº. 10404455. Devidamente citado, 

o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID nº 

10654001, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. A parte 

autora intimada apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID nº 

10778778, rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos 

contidos na inicial em todos os seus termos. Determinada a realização de 

perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a 

perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente 

apresenta capacidade laboral (ID nº. 19794196). Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, 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. Como relatado, cuida-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício Previdenciário no qual o requerente visa 

que seja o requerido proceda com o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença (B: 31). A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência 

Social. Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio 

doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar 

incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nessa condição. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o 

demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário 

o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se 

encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a 

existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a 

legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e 

por fim a iniciativa do beneficiário. Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao 

preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação 

previdenciária, mesmo que não a postule. Noutra baila, afirmam os 

mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito 

Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um 

benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um 

processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão 

do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado 

para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, 

de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de 

avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece 

incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em sendo 

presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Nesse contexto, 

analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a 

perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 

19794196), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte 

Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo 

comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade 

para exercer as suas atividades laborais. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos 

pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do 

seu benefício previdenciário. Nesse sentido segue o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - 

POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO 

ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a 

aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, 

estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer 

nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente 

ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do 

trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior 

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo 

prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento 

antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 
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e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1018997-15.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio Acidente proposta por CHARLES ANDRE RECKZIEGEL SCHIMIDT 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando que seja implantado o benefício do auxílio-acidente no valor de 

50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores 

atrasados desde a cessação do auxílio doença. Pugna pela concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citado, o Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID nº 8782931, alegando, 

no mérito, pela improcedência dos pedidos. A parte autora intimada 

apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID nº 9157956, rechaçando 

os argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em 

todos os seus termos. Determinada a realização de perícia médica por 

perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, 

tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade 

laboral (ID nº. 19641641). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, 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. 

Como relatado, cuida-se de Concessão de Auxílio Acidente no qual o 

requerente visa que seja o requerido implante o benefício do 

auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença 

recebidos e pagar os valores atrasados desde a cessação do auxílio 

doença. A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, 

que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social. Nos 

termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é 

concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for 

o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o 

seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo 

após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. Resta, portanto, verificar se o caso concreto se 

amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao 

requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição 

incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). Ora, para concessão 

do benefício previdenciário a lei exige o cumprimento dos requisitos 

exigidos o art. 86, da lei 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade 

para o trabalho, senão vejamos: Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito 

designado por este juízo (ID nº. 19641641), verifica-se que foi amplamente 

demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno 

ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a 

existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais. Ora, 

conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não 

preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não 

é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário. Nesse 

sentido segue o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL E 

RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA 

DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA 

LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL 

E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS 

PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao 

segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, 

enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho 

não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à 

perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua 

rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 
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discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será 

concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a 

incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade 

permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos 

benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, 

Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso 

Adesivo prejudicado”. (Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018). Portanto, ante a 

não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, 

impõe-se a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal
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DE TRANSITO DETRAN Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, Cumulada Com Indenização Por Danos Morais, Com 

Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Cláudio Galdino da Silva, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Púlica de Cuiabá. 2. 

Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital 

tem 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.” 3. Assim sendo, para se 

evitar nulidade, necessário se faz que a parte impetrante traga aos autos 

eventual Certidão de Dívida Ativa, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1055189-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1055189-73.2019.8.11.0041 PROTESTO (191) REQUERENTE: ESPEDITO 

GOMES DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Cancelamento de 

Protesto c/c Tutela Antecipada, ajuizada por Espedito Gomes de Carvalho, 

que veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 

2. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital 

tem 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.” 3. Assim sendo, para se 

evitar nulidade, necessário se faz que a parte impetrante traga aos autos 

eventual Certidão de Dívida Ativa, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008907-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILAS BOAS & CIA . LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008907-97.2019.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: VILAS BOAS & CIA . LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Créditos 

Tributários em Decorrência da Cobrança de TACIN c/c Pedido de Exclusão 

de Sócios e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Vilas Boas e 

Cia Ltda. – ME em face do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída 

do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao 

aos autos, verifico a falta do recolhimento das custas processuais. 3. 

Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 

(trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERNANDES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000164-64.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: ELZA FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

e outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de 

Propriedade c/c Pedido Liminar ajuizada por Elza Fernandes de Souza em 

face do Estado de Mato Grosso e Outro, que veio redistribuída do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para apreciação do pleito 

tutelar, necessário se faz que a requerente acoste aos autos as Certidões 

de Dívida Ativa informadas no Extrato de lançamentos de IPVA, indexado 

no id nº 27794914. 3. Nos termos do artigo 98 e seguintes do NCPC, para 

que as partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é 

necessário que se acoste nos autos, além da declaração de que não tem 

condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento 

próprio ou de sua família, a prova de seu rendimento mensal. No entanto, 

não foram satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem 

como não houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos 

termos do artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias para que pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três 

meses ou Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, além de anexar ao feito as CDA’s em 

discussão, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 
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do artigo 321). 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COELHO MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA SOUSA OAB - AM14461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003554-42.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: GUSTAVO COELHO MOTTA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória c/c Tutela de 

Urgência ajuizada por Gustavo Coelho Motta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso e Outro, que veio redistribuída do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para apreciação do pleito tutelar, 

necessário se faz que a requerente acoste aos autos a Certidão de Dívida 

Ativa nº 2017178067 informada na Certidão Positiva indexada no id nº 

28552800. 3. Nos termos do artigo 98 e seguintes do NCPC, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos, além da declaração de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família, a prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que pague as custas processuais ou comprove sua precária situação 

econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três meses ou 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar 

que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e 

de sua família, além de anexar ao feito a CDA nº 2017178067 em 

discussão, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321). 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002198-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

ADILSON CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002198-46.2019.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR REQUERIDO: DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO 

e outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer de 

Transferência de Veículo c/c Declaratória de Inexistência de Débito e 

Negativa de Propriedade c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Mervile 

Horton Dutra júnior em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outros, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Para apreciação do pleito tutelar, necessário se faz que a requerente 

acoste aos autos a Certidão de Dívida Ativa nº 20191756127 informada na 

Certidão indexada no id nº 23246110. 3. Nos termos do artigo 98 e 

seguintes do NCPC, para que as partes sejam beneficiadas com a 

Assistência Judiciária, é necessário que se acoste nos autos, além da 

declaração de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família, a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do artigo 321, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas 

processuais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia 

com cópia do holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de 

Renda do último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas 

judiciais poderá comprometer seu sustento e de sua família, além de 

anexar ao feito a CDA nº 20191756127 em discussão, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321). 5. 

Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à conclusão. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014577-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014577-82.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: ANA PAULA FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c 

Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais ajuizada por 

Ana Paula Ferreira Vidotti em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em 

análise ao aos autos, verifico a falta do recolhimento das custas 

processuais. 3. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente comprove o pagamento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047780-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LANGE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTON DA SILVA BUENO OAB - SC29120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1047780-46.2019.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: ADILSON LANGE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com 

Pedido de Liminar c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por Adilson 

Lange em desfavor do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para apreciação do 

pleito tutelar, necessário se faz que a requerente acoste aos autos a 

Certidão de Dívida Ativa nº 201715775 informada na Certidão indexada no 

id nº 25288327. 3. Deste modo, oportunizo a parte requerente a anexar ao 

feito a mencionada CDA nº 20191756127, pelo que concedo o prazo de 10 

(dez) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. 5. Após, à conclusão. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000271-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE CAMPOS PALONE JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO OAB - PR47710 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000271-11.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: AMAURI DE CAMPOS PALONE JUNIOR REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito ajuizada por Amauri de Campos Palone Júnior em 
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desfavor do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Para apreciação do pleito 

tutelar, necessário se faz que a requerente acoste aos autos as Certidões 

de Dívida Ativa nº 20191397504, 2018771066 e 2018766368, informadas 

na Certidão indexada no id nº 27812820. 3. Deste modo, oportunizo a 

parte requerente a anexar ao feito as mencionadas CDA’s, pelo que 

concedo o prazo de 10 (dez) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. 5. Após, à 

conclusão. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010226-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010226-66.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada – Limina ajuizada por Fábio Luiz Cardoso Pinto em face 

do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao aos autos, verifico a falta 

do recolhimento das custas processuais. 3. Ainda em exame ao feito, 

tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no polo passivo 

da presente ação, porquanto é responsável por manter intercâmbio com a 

SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para informar os 

proprietários de veículos. 4. Para apreciação do pleito tutelar, necessário 

se faz que o requerente acoste aos autos a Certidão de Dívida Ativa nº 

2018476359, informada na Certidão indexada no id nº 29795844. 5. Assim, 

com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais 

bem como providencie a regularização correta do polo passivo da 

presente ação e anexe a mencionada CDA sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321) e extinção do processo, 

conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 6. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010226-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1010226-66.2020.8.11.0001 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada – Limina ajuizada por Fábio Luiz Cardoso Pinto em face 

do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída do Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. Em análise ao aos autos, verifico a falta 

do recolhimento das custas processuais. 3. Ainda em exame ao feito, 

tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no polo passivo 

da presente ação, porquanto é responsável por manter intercâmbio com a 

SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para informar os 

proprietários de veículos. 4. Para apreciação do pleito tutelar, necessário 

se faz que o requerente acoste aos autos a Certidão de Dívida Ativa nº 

2018476359, informada na Certidão indexada no id nº 29795844. 5. Assim, 

com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias 

para que o requerente comprove o pagamento das custas processuais 

bem como providencie a regularização correta do polo passivo da 

presente ação e anexe a mencionada CDA sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321) e extinção do processo, 

conforme disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 6. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1031608-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SOUZA CRUZ S/A OAB - 33.009.911/0026-97 (REPRESENTANTE)

FABIO DE OLIVEIRA MANGELLI OAB - RJ124107 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1031608-29.2019.8.11.0041 CAUTELAR FISCAL (83) REPRESENTANTE: 

SOUZA CRUZ S/A REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

1. Compulsando os autos, verifico que trata-se de Açã Anulatória de 

Débito Fiscal Com Pedido de Antecipação de Tutela Para Suspender a 

Exigibilidade do Crédito Tributário, que veio redistribuído da 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, conforme decisão de id nº 27849241. 

2. No petitório de id nº 29198996 a parte autora pugna para que seja 

apreciado o pleito de id nº 24639113, em que oferece Seguro Garantia 

como forma de caução, oportunidade em que requer a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários e a emissão de certidão de 

regularidade fiscal, no entanto, deixa a requerente de anexar ao feito o 

respectivo Seguro Garantia. 3. Assim, oportunizo à parte autora para que 

promova a indexação do Seguro Garantia a fim de garantir os débitos 

tributários em discussão na presente lide, razão pela qual concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0025355-67.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO CARUMBE 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 0025355-67.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/10/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

17/01/2020. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: AUTO 

POSTO CARUMBE LTDA CNPJ Nº 01.296.367/0001-67 . CDA Nº 

1999/223574. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 76234. VALOR DA CAUSA: R$ 

416,58- DECISÃO 941 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 20/10/2004, promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AUTO POSTO CARUMBÉ – CNPJ Nº 

01.296.367/0001-6, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 223574, referente ao não pagamento de MULTA POR INFRAÇÃO 

AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS da Inscrição Municipal n° 76234, 

e o valor atribuído à causa foi R$416,58-(ID 28087994 –p.1 e 28087960 – 

p.1). A petição inicial veio acompanhada da CDA supracitada (ID 28087960 

– p.2). 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 
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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 0025355-67.2004.8.11.0041, 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 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005421-89.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO JORGE (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 0005421-89.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/12/2004 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSÉ APARECIDO JORGE CPF Nº 104.222.501-04 - 

CONTRIBUINTE 12214 CDA's Nºs 2001/8165; 2002/69100; e 2003/146112. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.13.040.0240.001- IPTU’s VALOR DA 

CAUSA: R$628,03- 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 

JOSÉ APARECIDO JORGE – CPF N° 104.222.501-04, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/8165; 2002/69100; 

e 2003/146112, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.4.13.040.0240.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$628,03- (ID 28054315). A petição inicial veio instruída com as CDA’s 

acima mencionadas (ID 28056891). Em 03/02/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28054315 – p. 1), tendo sido expedida 

Carta de Citação em 05/04/2007 (ID 28056893), a qual retornou COM 

assinatura de recebimento em 23/05/2007 (ID 28056895 – p. 3). Em 

29/09/2011 o Município Exequente peticionou nos autos para requerer 

PENHORA em dinheiro via BACENJUD (ID 28056902), tendo sido DEFERIDA 

pelo Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública em 21/03/2012 (ID 

28056904), a qual restou INFRUTÍFERA (ID 28056905). Em 22/07/2013 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. Fazenda Pública determinou a manifestação 

do Município Exequente (ID 28056906), que em 15/04/2014 recebeu com 

carga os autos, e os devolveu na data de 18/07/2014, sendo juntado aos 

autos petição no ID 8056907, requerendo penhora do imóvel sobre o qual 

incidiu o IPTU. Os autos foram REDISTRIBUÍDOS em 12/01/2015, segundo 

consta do Sistema Apolo. Em 09/09/2019 o Município Exequente requereu 

SUSPENSÃO dos autos, por 90 dias, face o PARCELAMENTO dos créditos 

executados (ID 28056908), anexando o TERMO NEGOCIAÇÃO Nº 389506 

(ID 28056909), expedido em 05/09/2019, onde se lê que foram parcelados 

os créditos de oito CDA's, TODAAS ESTRANHAS a esta Execução Fiscal, 

v.g., de nºs 264753 - venc. 14/03/2008; 405599 - venc. 10/03/2010; 

547672 - venc. 10/03/2010; 1349938 - venc. 29/05/2015; 1521948 - venc. 

11/04/2016; 1604826 - venc. 11/04/2017; e 1785290 - venc. 30/04/2018, 

no valor total de R$4.804,36-, sendo a última parcela vencerá em 

19/05/2020. Em 15/01/2020 a Secretaria (CGJ) deste Juízo certificou que: 

“Certifico que o Processo nº 0005421-89.2005.8.11.0041 – 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 28054316). 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 03/02/2005, 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 
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dias após publicação), verifica-se que após a distribuição processual 

ocorrida em 27/12/2004, houve a Citação da Parte Executada em 

23/05/2007, e, até a presente data já decorreram mais de TREZE ANOS, 

sem que a Fazenda Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par 

do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente 

exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela 

inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado 

no caso concreto o lapso temporal superior aos OITO ANOS entre a data 

do último protocolo do Município Exequente (29/09/2011), até a presente 

data (15/04/2020) 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). PERSISTÊNCIA DO 

PRAZO QUINQUENAL. 2. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA ESTADEADA 

EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA (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, 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 
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tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005421-89.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOSÉ APARECIDO 

JORGE – CPF N° 104.222.501-04, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s Nºs 2001/8165; 

2002/69100 e 2003/146112, 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 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$628,03-) 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 
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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: 0032101-48.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA MARIA IBANEZ (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 0032101-48.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/12/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

16/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADA: NILZA 

MARIA IBANEZ CPF Nº 079.836.747-15 - CONTRIBUINTE 19779. CDA's Nºs 

27320,84391,11249,73242,151155 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.34.018.0048.001. VALOR DA CAUSA: R$ 738,00- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 04/09/2006 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de : NILZA MARIA IBANEZ - CPF Nº 079.836.747-15 

, tendo como objeto o recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nº’s 

27320; 84391; 11249; 73242; e 151155, referentes ao não pagamento de 

IPTU’s que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 01.4.34.018.0048.001, e o 

valor atribuído à causa foi R$738,84- (ID 28059898 – p.1-2). A petição 

inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID’s 28059898 – 

p.3-4; 28060716 e 28060717 – p.1). Em 27/01/2005 foi determinada a 

citação da Parte Executada (ID 28050898, p. 1), tendo sido expedida Carta 

de Citação em 03/02/2005 (ID 28060717, p.3), a qual retornou aos autos 

SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios (ID 28060717, 

p.5). Em 26/08/2005 o Município Exequente requereu a Citação por Edital 

(ID 28060717 – p.9), tendo sido deferido pelo Juízo da Quinta Vara 

Especializada da Fazenda Pública no dia 17/01/2006 (ID 28060718 – p.2), 

tendo sido certificado a publicação do referido Edital de Citação no DJE nº 

7372 em 08/05/2006, pág. 84, tendo circulado no dia 09/05/2006(ID 

28060718 –p.4-5). Em 18/08/2006 o Município Exequente requereu a 

Penhora do Imóvel objeto desta execução fiscal (ID 28060718 –p. 9-10). 

Em 19/05/2007 o Juízo da Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

SENTENÇA declarando a prescrição das CDA’s 27320/99 e 84391/00, e 

PARCIALMENTE extinta esta Execução Fiscal, prosseguindo a ação 

quanto às demais CDA’s (ID 28060719 – p.1). Em 05/01/2010 o Município 

Exequente requereu a Penhora On Line, da quantia de R$1.092,10, em 

nome da Executada, tendo anexado ao pedido Extrato do Contribuinte (ID 

28060719, p. 5-6). Em 21/08/2018 consta do 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 Execução Fiscal para a Vara Especializada de Executivo 

Fiscal", sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 07/11/2018 a MMº 

Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 

nº 12/2018 –CM) proferiu decisão para cumprimento com urgência da 

decisão retro (ID 28060721 – p.2). Em 16/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

certificou o que segue: “Certifico que o Processo nº 

0032101-48.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28776525). 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 de2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em 

que pese ter sido expedido Edital de Citação em 08/05/2006, evidencia-se 

que todos os atos processuais realizados a partir da frustração da 

citação por carta, são NULOS, pois à época a jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça já era pacífica no sentido de que para ser 

deferida a citação por edital há necessidade de exaurimento de todos os 

meios na tentativa de localizar o devedor, não bastando o simples retorno 

do AR sem cumprimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse 

sentido, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO 

FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de 

origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências 

necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital. 

Recurso especial não conhecido. (REsp n. 357.550-RS, Rel. Min. Peçanha 

Martins, DJ de 6.3.2006). (negritei). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 
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FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO 

DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Na execução 

fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de 

todos os meios possíveis à sua localização. 2. A citação por oficial de 

justiça deve preceder a citação por edital, a teor do que dispõe o art. 224 

do CPC, de aplicação subsidiária à Lei de Execução Fiscal (Lei n. 

6.830/1980, art. 1º). 3. Precedentes jurisprudenciais desta Corte: (REsp n. 

510.791-GO, desta relatoria, DJ de 20.10.2003; REsp n. 451.030-SP, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 11.11.2002; EDREsp n. 417.888-SP, 

Relator Ministro Paulo Medina, DJ de 16.9.2002 e REsp n. 247.368-RS, 

Relator Ministro José Delgado, DJ de 29.5.2000). 4. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp n. 597.981-PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 

28.6.2004). (negritei). No mesmo sentido, em 25/11/2009 foi publicada a 

SÚMULA 414 STJ, verbis: “SÚMULA 414 STJ: A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”. Por 

seu turno, os Arts. 247 e 248 do CPC/1973 são claros quando 

estabelecem: “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando 

feitas sem observância das prescrições legais. Art. 248. Anulado o ato, 

reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que 

dela sejam independentes.”. Sobre nulidade da citação efetuada sem as 

prescrições legais, nosso E. Tribunal de Justiça já decidiu, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO OU INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA -RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO Nº 

18/2007-CJG - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. As alterações 

introduzidas no CPC pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz 

pronuncie, de ofício, a prescrição (§5º do art. 219). Concretiza-se a 

prescrição se decorrido mais de cinco anos da constituição do crédito e a 

propositura da ação (art. 174, CTN). Não há como falar em inércia do 

Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para o ajuizamento 

e regular andamento do processo cabe ao autor da ação. Não se aplica o 

provimento nº 18/2007-CGJ, em créditos tributários prescritos.” (TJMT, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. GILPERES 

FERNANDES DA SILVA, Ap 7454/2008, Julgado em 31/03/2008, Publicado 

no DJE 24/04/2008). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO - 

POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO - LEI Nº 11.280/06 - 

RECURSO DESPROVIDO. As alterações introduzidas no Código de 

Processo Civil pela Lei nº 11.280/06 determinam que o juiz pronuncie de 

ofício a prescrição (§ 5º do art. 219). Concretiza-se a prescrição se 

decorridos mais de cinco anos da constituição do crédito e a propositura 

da ação, bem como se transcorridos mais de cinco anos sem que tenha 

havido a citação válida do executado (art. 174, CTN). Não há falar em 

inércia do Poder Judiciário, porque a prática de atos necessários para 

ajuizamento e regular andamento do processo cabe ao autor do feito.” 

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. A. BITAR FILHO, 

Ap 90837/2008, Julgado em 17/12/2008, Publicado no DJE 03/03/2009). 

(negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO EXIGE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA 

EMPRESA EXECUTADA - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DO NOME DA 

PARTE - NULIDADE DA CITAÇÃO EM RELAÇÃO A ELA - PRESCRIÇÃO 

NÃO INTERROMPIDA - RECURSO DESPROVIDO. A discussão de matéria 

que não depende de dilação probatória pode ser efetuada na via estreita 

da exceção de pré-executividade. Se o nome da sócia da empresa 

executada, a quem foi redirecionada a execução, não constou da citação 

por edital, a citação é nula em relação a ela. A citação nula não interrompe 

a prescrição. Em se tratando de redirecionamento de execução fiscal 

contra sócio da empresa executada, a prescrição aperfeiçoa-se no prazo 

de cinco anos, computados entre a citação da pessoa jurídica e a do 

sócio.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JURACY 

PERSIANI, Julgado em 17/12/2008, AI 100125/2008, Publicado no DJE 

13/01/2009). (negritei). Assim, evidencia-se que desde que foi proferido 

despacho determinando a citação por carta da Parte Executada em 

27/01/2005 (ID 28059898, p.14), a qual restou frustrada, conforme AR dos 

Correios (ID 28060717, p.3), até a presente data (14/04/2020), já 

transcorreram mais de QUINZE ANOS sem que o Município Exequente 

lograsse êxito em receber o crédito executado, em que pese a prática de 

atos processuais de tentativa de penhora, os quais são totalmente 

NULOS, a teor dos Arts. 247 e 248 do CPC/1973 e Súmula STJ 414, acima 

transcritos. Dessa forma, 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 através desta ação executiva. Com efeito, 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 

27/01/2005, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

17/12/2004, e, até a presente data (14/04/2020), decorreram mais de 

QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito ora executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 

Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o 

Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Além 

disso, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior a 

DEZ ANOS entre a data do requerimento do Município Exequente de 

penhora on line em 05/01/2010 (ID 28060719, p. 5-6), até a presente data 

(14/04/2020) a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário, 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 
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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, com relação a não ter sido oportunizada PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante disposição contida no 

Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, sabe-se 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 e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do CPC 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 0032101-48.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NILZA MARIA 

IBANEZ - CPF Nº 079.836.747.16, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE desta ação executiva dos créditos inscritos nas CDA’s 

Nºs 11249; 73242; e 151155, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SEREM 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 que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente nos autos, conforme AR dos Correios 

(ID 28060717, p.3). 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$738,84-) está abaixo de QUINHENTOS salários mínimos, hoje 
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R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Decorrido 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 

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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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0020534-20.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/09/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

17/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ANDRE 

RENE RANGER CPF Nº NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 47186. CDA Nº 

1999/36342; 2000/94923; 2001/21989; 2002/87592 e 2003/168504. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.15.018.0312.001 - IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.816,15 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

04/09/2006 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

ANDRE RENE RANGER - CPF Nº não informado , tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s Nº’s 1999/36342; 

2000/94923; 2001/21989; 2002/87592 e 2003/168504, referentes ao não 

pagamento de IPTU’s que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

01.6.15.018.0312.001, e o valor atribuído à causa foi R$3.816,15- (ID 

28089787 – p.1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

mencionadas (ID’s 28089787 – p.3-5; 28091755). Em 08/09/2004 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 28089787, p. 1), tendo sido 

expedida Carta de Citação em 03/04/2007 (ID 28091756, p.3), a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios RL653266372BR (ID 28091758, p.3). Em 04/08/2009 o Município 

Exequente requereu a Citação por Edital (ID 28091760 – p.2). Em 

14/04/2010 o Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

SENTENÇA, julgando extinta a presente Execução Fiscal, declarando 

prescritos todos os créditos nela exigidos (ID 28091761). Em 02/06/2010 o 

Município Exequente interpôs com RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo 

que o mesmo seja recebido e remetido ao Tribunal ad quem (ID 28091762 e 

28091763). Em 30/10/2012 a Quarta Câmara Cível, Desembargador José 

Silvério Gomes, deu PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação para 

que a execução tenha regular prosseguimento com relação aos créditos 

tributários referentes aos exercícios de 2000 a 2003, restando inalterado 

o ato sentencial no tocante ao reconhecimento da prescrição extintiva do 

crédito fiscal concernente ao exercício de 1999 (ID 28091772). Em 

21/08/2018 consta do 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 

Execução Fiscal para a Vara Especializada de Executivo Fiscal", sic. Em 

27/08/2013 o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, 

proferiu decisão determinando o ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos 

autos, cujo valor remanescente executado não ultrapassa 15 UPF da 

Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (ID 28091774). Em sede 

de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 02/07/2019 a MMº Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. Arimatéia Neves da Costa (Provimento nº 41/2019 

–CGJ) proferiu despacho, determinando intimação da Procuradoria Fiscal 

do Município para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, a fim de dar 

prosseguimento no feito (ID 28091776). Em 17/01/2020 a Secretaria (CGJ) 

deste Juízo certificou o que segue: “Certifico que o Processo nº 

0020534-20.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28776525). 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 de2019/2020, 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 08/09/2004, 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 ocorria em 01/09/2004, e, até a presente data 

(14/04/2020) já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública 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 NOVE ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (02/06/2010), até a presente data (14/04/2020) 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 PREVIA 

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 
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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 

IMPROCEDENTEE DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020534-20.2004.8.11.0041, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GAIA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS 

E ANDRE RENE RANGER – CPF Nº NÃO INFORMADO, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscritos nas CDA’s Nºs 

2000/94923; 2001/21989; 2002/87592; e 2003/168504, 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 que 

nãofoi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente 

nos autos, conforme AR dos Correios nº RL653266372BR(ID 28091758, 

p.3). 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$ 
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642,53-) 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 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0015030-33.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/07/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

16/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: AMARÍLIO 

ROSA SILVA CPF Nº 049.678.272-17 - CONTRIBUINTE 27325. CDA's Nºs 

30220; 87786; 14777; 77802 e 156628. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.15.055.0238.001. VALOR DA CAUSA: R$ 784,81- SENTENÇA 196 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

AMARÍLIO ROSA SILVA– CPF Nº 049.678.272-17 , tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 30220; 87786; 14777; 

77802; e 156628, referentes ao não pagamento de IPTU’s, do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.15.055.0238.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$784,81- (ID 28048192, p. 7-8). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima mencionadas (ID’s 28055681, p. 1-2 e 28055682 ). Em 

21/07/2004 foi determinada a Citação por Carta AR (ID 28048192, p. 7), 

tendo sido expedida a referida Carta em 02/04/2007 (ID 28055683 – p.3), a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, AR nº 

RL653254771BR(ID 28055683 – p.8-9). Em 17/04/2008 o Município 

Exequente requereu a a expedição de Citação por Edital (ID 28055683 – 

p.13), tendo sido INDEFERIDO pelo Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública em 15/07/2011 (ID 28055684 –p.1). Em 14/12/2012 o 

Juízo da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu SENTENÇA, 

julgando extinto o presente Processo COM Resolução de Mérito (ID 

28055685). Em 29/05/2014 o Município Exequente interpôs RECURSO DE 

APELAÇÃO alegando que o prazo prescricional se interrompe na data da 

distribuição, sendo que na própria sentença aduz que o prazo 

prescricional é de cinco anos, desta feita não há o que se falar em 

prescrição, pois ajuizou a ação de forma tempestiva (ID’s 28055686 e 

28055687). Em 22/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

"Redistribuído em 22/01/2015 às 15:45 Horas da Terceira Vara 

Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução 

Fiscal" sic. Em 27/05/2015 o Juízo da Vara Esp. De Execução Fiscal – 

Gabinete II, recebeu o Recurso de Apelação, e, por estarem presentes os 

pressupostos de admissibilidade do presente recurso, proferiu decisão 

recebendo encaminhando os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ID 28055688). Em 20/01/2016 a Quarta Câmara 

Cível, através de DECISÃO MONOCRÁTICA do DD. Relator Desembargador 

Luiz Carlos da Costa, deu PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de 

Apelação, para afastar a prescrição da pretensão executiva quanto aos 

créditos tributários discriminados nas CDA's nºs 87786; 14777; 77802 e 

156628 (ID's 28055688 e 28055689). Em 16/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0015030-33.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 28327769). 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 21/07/2004, vigia o Art. 219 do 

CPC/1973, que expressamente estabelecia que somente a citação válida 

interromperia a prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da 

prescrição retroagia à data da propositura da ação. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. 

anterior à Lei Complementar nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir 

de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 dias após publicação), que após a 

distribuição processual ocorrida em 16/07/2004, e, até a presente data já 

decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda Pública Municipal 

obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo que não pode a 

Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco 

o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos CINCO ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (29/05/2014) até a presente data (14/04/2020), 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 
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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 0015030-33.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AMARÍLIO ROSA E 

SILVA – CPF Nº 049.678.272-17, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 87786; 14777; 77802 e 

156628,, 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 

que nãofoi possível localizá-lo no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, AR 

nº RL653254771BR (ID 28055683 – p.8-9). 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$ 784,81-) 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 
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(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 

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: 0030297-45.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO ARMINDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0030297-45.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2004 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

15/01/2020 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: NATALÍCIO 

ARMINDO DO NASCIMENTO CPF Nº 138.911.971-87 - CONTRIBUINTE 

50866. CDA's Nºs 1999/38745 2000/97625; 2001/24255; 2002/90602; e 
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2003/171835. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.42.009.0026.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 600,89- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

13/01/2005 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

NATALICIO ARMINDO DO NASCIMENTO – CPF 138.911.971-87 , tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 1999/38745; 

2000/97625; 2001/24255; 2002/90602; e 2003/171835, referentes ao não 

pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.6.42.009.0026.001, e o valor atribuído à causa foi R$600,89- (ID 

28033197, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA's acima 

mencionadas (ID’s 28033197, p. 3-5 e 28033545 – p.1). Em 27/01/2005 foi 

determinada a citação da Parte Executada (28033197, p. 1), tendo sido 

expedida a Carte de Citação em 10/02/2005, a qual retornou aos autos 

COM assinatura de recebimento do Sra. Maria de F. P. Rocha em 

02/08/2005 (ID 28033546 – p. 1e 3). Em 25/11/2005 o Município Exequente 

requereu a PENHORA do imóvel gerador do IPTU executada na presente 

ação (ID 28033547). Em 24/07/2006 o Juízo da Quinta Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho, deferindo o pedido de Penhora do 

imóvel objeto desta execução fiscal (28033549). Em 05/09/2006 foi 

certificado pelo Gestor da Vara que deixou de cumprir o despacho, devido 

o não fornecimento dos dados do imóvel, no respectivo autos, como o 

número de registro no Cartório de Imóveis(ID 28033550 – p.2) Em 

22/09/2006 o Município Exequente requereu a SUSPENSÃO dos autos pelo 

prazo de seis meses(ID 27991449). Em 09/05/2007 o Juízo da Quinta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu SENTENÇA, declarando a prescrição da 

CDA nº 38745/99, julgando PARCIALMENTE EXTINTO os autos e DEFERIU 

o pedido de suspensão (ID 28033553). Em 27/12/2010 o Município 

Exequente requereu o prosseguimento do presente feito quantos aos 

créditos remanescentes, e, por conseguinte, a penhora on line da quantia 

atualizada via Sistema BACENJUD (ID 28033555). Consta do Sistema 

Apolo, que em 04/11/2013, a Secretaria do Juízo procedeu o 

ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: 

“CERTIDÃO: Por ordem e determinação do MM. Juiz de Direito Dr. Roberto 

Teixeira Seror, faço o arquivamento dos presente autos de Execução 

Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente 

perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e 

vinte centavos), nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ. Diante do 

constatado encaminho os autos ao arquivo provisório, até novas 

determinações.”, sic. Em 21/08/2018 consta também do 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 Execução Fiscal para a Vara Especializada de 

Executivo Fiscal", sic. Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0030297-45.2004.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 27990704). 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 27/01/2005, vigia o Art. 219 do CPC/1973, que 

expressamente estabelecia que somente a citação válida interromperia a 

prescrição e no seu § 1º previa que a interrupção da prescrição retroagia 

à data da propositura da ação. No presente caso, levando-se em conta a 

redação dada ao inc. I do Art. 174 do C.T.N. anterior à Lei Complementar 

nº 118/2005, de 09/02/2005, em vigor a partir de 04/06/2005 (Art. 4º - 120 

dias após publicação), que após a distribuição processual ocorrida em 

09/12/2004, houve a Citação da Parte Executada em 02/08/2005, e, até a 

presente data já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública Municipal obtivesse êxito na cobrança. A par do assunto, entendo 

que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução 

fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda 

Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o 

lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data do último protocolo 

do Município Exequente (27/12/2010), até a presente data (14/04/2020) 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 
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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 0030297-45.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de NATALÍCIO 

ARMINDO DO NASCIMENTO – CPF 138.911.971-87, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA’s Nºs 

2000/97625; 2001/24255; 2002/90602 e 2003/171835, 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, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 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$ 600,89-) 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 
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(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 

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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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 43263 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.758,65- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/10/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GAIA TOUR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO – CNPJ Nº 36.955.524/0001-8 , tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 224112, 

referente ao não pagamento de ISSQN, Inscrição Municipal nº 43263, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 1.758,65- (ID28054307, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28055053 – p.1). Em 

29/10/2004 foi determinada a Citação por Carta AR (ID 28054307, p. 1), 

tendo sido expedida a referida Carta em 03/04/2007 (ID 28055053 – p. 3), 

a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento, conforme AR 

dos Correios de nº RL653226461BR (ID 28055057, p.3). Em 17/11/2008 o 

Município Exequente requereu a expedição de Citação por Edital, tendo em 

vista a dificuldade de localizar o Executado(ID 28055058 –p.1), tendo sido 

indeferido pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda 

Pública(ID 28055059-p.1). Em 03/02/2015 consta no Sistema Apolo a 

seguinte certidão: "Redistribuído em 03/02/2015 às 13:20 Horas da 

Terceira 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 

0025570-43.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” Sic (ID 28054308). 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 29/10/2004, 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 ocorria em 21/10/2004, até a presente data 

(14/04/2020) já decorreram mais de QUINZE ANOS, sem que a Fazenda 

Pública 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 ONZE ANOS entre a data do último protocolo do 

Município Exequente (17/11/2008), 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 
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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 0025570-43.2004.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de GAIA TOUR 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO – CNPJ Nº 36.955.524/0001-8, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 224112, 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 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 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente nos autos, conforme AR dos Correios nº RL653226461BR (ID 

28055057, p.3). 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$1.758,65-) 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 
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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: 0041964-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (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 0041964-18.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 14:55:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: BRASIMAC SA ELÉTRO DOMÉSTICOS CNPJ Nº 

55.330.187/0045-02 - CONTRIBUINTE 150899 CDA Nº 2008/213390. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6461 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: 

R$1.680,63- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 21/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BRASIMAC SA 

ELÉTRO DOMÉSTICOS – CNPJ Nº 55.330.187/0045-02, tendo como objeto 

o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/213390, referente ao 

não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 6461, 

e o valor atribuído à causa foi R$1.680,63- (ID 28056490, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28056490, 

p. 3). Em 15/04/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28059874), tendo sido expedida a Carta de Citação em 15/04/2011, a 

qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de 

“Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº JJ016428843BR (ID 28059875). 

Em 21/10/2013 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão determinando o ARQUIVAMENTO dos autos diante da inércia do 

Município Exequente (ID 28059876). Em 23/01/2015 consta no Sistema 

Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 

23/01/2015 às 16:54 Horas da Quarta Vara Especializada da Fazenda 

Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Em 

12/09/2017 o Município Exequente requereu a citação da Parte Executada 

no endereço, qual seja: Rua Campos Sales, 243, casa 03, Bairro Centro, 

Barueri-SP (ID 28059877). Em 14/11/2018 foi expedida pela Secretaria 

Carta de Citação, a qual retornou aos autos SEM assinatura de 
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recebimento com carimbo de “Ausente”, conforme AR dos Correios nº 

JJ997971102BR (ID 28059878, p. 3-7). Em 16/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041964-18.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28059891). 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 ocorrido em 15/04/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 21/12/2010, até a data 

presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data da 

distribuição processual (21/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 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, 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 
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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 0041964-18.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BRASIMAC SA 

ELÉTRO DOMÉSTICOS – CNPJ Nº 55.330.187/0045-02, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/213390, 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 

JJ997971102BR (ID 28059878, p. 3-7) 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$1.680,63-) 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, 
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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: 0037773-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PRAIA CLUBE S/C LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037773-27.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 17:30:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CUIABÁ PRAIA CLUBE CNPJ Nº 26.561.993/001-64 

- CONTRIBUINTE 337571 CDA Nº 2007/1513. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

79477 – MULTA. VALOR DA CAUSA: R$ 707,94- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 02/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de CUIABÁ PRAIA CLUBE – CNPJ Nº 

26.561.993/001-64, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2007/1513, referente ao não pagamento de MULTA que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 79477, e o valor atribuído à causa foi 

R$707,94- (ID 28327762). A petição inicial veio instruída com as CDA 

acima mencionada (ID 28329582). Em 24/03/2011 foi determinada a 

Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28329583), tendo sido expedida a 

Carta de Citação em 03/08/2012, a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos 

Correios nº 114930 (ID 28329584, p. 1-2). Consta do Sistema Apolo, que 

em 03/10/2013, a Secretaria do Juízo da Quinta Vara Esp. Fazenda Pública 

procedeu o ARQUIVAMENTO nos termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, 

ex vi: “Certifico, para os devidos fins que se tratam os presente autos de 

Execução Fiscal, cujo valor da Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que 

atualmente perfaz a quantia de R$ 1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e 

oito reais e vinte centavos). Diante do constatado nos termos do 

Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os autos ao arquivo provisório, até 

novas determinações.", sic. 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 sede de REGIME DE EXCEÇÃO de 2018, em 

06/11/2018 o MMº Juiz Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista 

Vilella proferiu despacho determinando que os autos fossem com vistas 

ao Município Exequente para se manifestar quanto ao AR de Citação (ID 

28329584, p. 3). Em 13/08/2019 a Secretaria deste Juízo expediu nova 

Carta de Citação (ID 28329584, p. 6-7), inexistindo informações quanto à 

sua remessa e devolução do seu AR. Em 16/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037773-27.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28327763). 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 ocorrido em 24/03/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 02/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data 

da distribuição processual (02/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 

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 
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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 no Art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, Art. 487, inc. II e Art. 927, inc. III, ambos do CPC c/c Art. 40, § 

5º, da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037773-27.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CUIABÁ PRAIA 

CLUBE – CNPJ Nº 26.561.993/001-64, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/1513, 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 
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que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº 114930 (ID 28329584, p. 1-2). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$707,94-) 

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; - DECRETO 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. - LEI 6.830, DE 22/09/1980: Art. 8º - O executado será 

citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - O 

despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Art. 40 

- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004)... - 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0037130-69.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REGINA FERNANDES (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 0037130-69.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/12/2010 17:17:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARA REGINA FERNANDES CPF Nº 

289.208.306-06 - CONTRIBUINTE 159880 CDA Nº 2008/210894. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 42554 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: 

R$751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 01/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARA REGINA 

FERNANDES – CPF Nº 289.208.306-06, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2008/210894, referente ao não pagamento 

de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 42554, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 751,57- (ID 28158918, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28158918, p. 3). Em 

16/05/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28169194), tendo sido expedida a Carta de Citação em 18/05/2012, a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de 

“Desconhecido”, conforme AR dos Correios nº 71764 (ID 28169196). 

Consta do Sistema Apolo, que em 03/10/2013, a Secretaria do Juízo da 

Quinta Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos 

termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos 

fins que se tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da 

Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 

1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante 

do constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os 

autos ao arquivo provisório, até novas determinações." sic. Em 23/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 23/01/2015 às 16:54 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 

12/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar Dr. José Arimatéa Neves Costa 

(Portaria nº 42/2019-CGJ) proferiu despacho determinando a intimação do 

Município Exequente (ID 28169199). Consta nos autos, ID 28169200, 

Extrato do Contribuinte nº 42554 – datado em 31/07/2019. Em 21/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0037130-69.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28158919). 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 ocorrido em 16/05/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 01/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data 

da distribuição processual (01/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 

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 
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08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, 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 0037130-69.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARA REGINA 

FERNANDES – CPF Nº 289.208.306-06, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/210894, 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 71764 (ID 28169196). 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$ 751,57-) 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 
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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: 0041992-83.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTO DE FIGUEIREDO (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 0041992-83.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 21/12/2010 17:01:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDICTO DE FIGUEIREDO CPF Nº 002.147.441-91 

- CONTRIBUINTE 398843 CDA Nº 2007/75039. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.22.016.0196.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 839,85- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 21/12/2010 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDICTO DE FIGUEIREDO – CPF 

Nº 002.147.441-91, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2007/75039, referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.5.22.016.0196.001, e o valor atribuído à causa 

foi R$ 839,85- (ID 28126143, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA acima mencionada (ID 28126143, p. 3). Em 30/09/2011 foi 

determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28125946). Em 23/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 23/01/2015 às 16:54 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 

04/12/2018 o MMº Juiz de Direito Auxiliar Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018-CM) proferiu despacho determinando o 

cumprimento do despacho inicial (ID 28125947), tendo sido expedida a 

Carta de Citação em 05/02/2019, a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Ausente”, conforme AR dos 

Correios nº 999982 (ID 28125948). Em 20/01/2020 a Secretaria deste 

Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0041992-83.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 
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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 28126144). 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 ocorrido em 30/09/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 21/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data 

da distribuição processual (21/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 

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, 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 
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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 0041992-83.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de BENEDICTO DE 

FIGUEIREDO – CPF Nº 002.147.441-91, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2007/75039, 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 999982 (ID 28125948). 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$ 839,85-) está abaixo 

de QUINHENTOS salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou seja, 

R$522.500,00-. Após o prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

(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 
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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: 0003813-17.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA (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 0003813-17.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2009 09:10:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ROBSON LUÍZ SILVA DE SOUZA CPF Nº 

873.999.541-00 - CONTRIBUINTE 266170 CDA Nº 2008/228113. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 70916 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

694,21- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 19/01/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ROBSON LUÍZ 

SILVA DE SOUZA – CPF Nº 873.999.541-00, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/228113, referente ao não 

pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 70916, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 694,21- (ID 28126145, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28126145, p. 3). 

Em 18/02/2009 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28125949), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

29/08/2011 (ID 28125950), a qual retornou aos autos SEM assinatura de 

recebimento com carimbo de “Ausente”, conforme AR dos Correios nº 

291170 (ID 28125951). Em 15/03/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho determinando a intimação do Município 

Exequente (ID 28125952), tendo o referido Juízo determinado o 

ARQUIVAMENTO dos autos por ser de baixo valor em 13/06/2013 (ID 

28125953). Em 23/01/2015 consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: 

“PROCESSO REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 23/01/2015 às 16:54 Horas 

da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara 

Especializada de Execução Fiscal (...) ”, sic. Consta nos autos, ID 

28125954, Extrato do Contribuinte nº 70916 – datado em 12/07/2019. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0003813-17.2009.8.11.0041 – 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 28126146). 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 ocorrido em 18/02/2009, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 19/01/2009, 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 (19/01/2009), até a presente data (15/04/2020), 

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 
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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 0003813-17.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ROBSON LUÍZ 

SILVA DE SOUZA – CPF Nº 873.999.541-00, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/228113, 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 291170 (ID 28125951). 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$ 694,21-) 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 
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promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040904-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR PINHEIRO DUARTE (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 0003813-17.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/12/2010 14:00:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMIR PINHEIRO DUARTE CPF Nº 175.502.541-68 

- CONTRIBUINTE 265978 CDA Nº 2008/216124. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

70919 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída inicialmente em 15/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de ADEMIR PINHEIRO DUARTE – CPF Nº 

175.502.541-68, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/216124, referente ao não pagamento de TLFHEP que incidiu 
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sobre a Inscrição Municipal nº 70919, e o valor atribuído à causa foi R$ 

751,57- (ID 28121741). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28121741, p. 2). Em 07/04/2011 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28121741, p. 3), tendo o Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferido despacho para cumprir a determinação 

de citação em 07/04/2011 (ID 28121742). Em 03/08/2012 foi expedida a 

Carta de Citação da Parte Executada (ID 28121744, p. 2), a qual retornou 

aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, 

conforme AR dos Correios nº 101417 (ID 28121745). Em 22/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 22/01/2015 às 18:35 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Vistos em Correição Ordinária 2016, em 

20/06/2016 este Juízo proferiu decisão de ARQUIVAMENTO dos autos por 

ser de baixo valor até a data do advento da prescrição intercorrente em 

07/04/2017 (ID 28121746). Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0040904-10.2010.8.11.0041 – 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, 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 28120912). 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 ocorrido em 07/04/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 15/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data 

da distribuição processual (15/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 

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, 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., 
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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 0040904-10.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADEMIR PINHEIRO 

DUARTE – CPF Nº 175.502.541-68, face à PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 2008/216124, 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 101417 (ID 28121745). 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$751,57-) 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 
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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: 0039839-14.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JABURU COMERCIAL DE PECAS 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 0039839-14.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/12/2009 16:00:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JABURU COMERCIAL DE PEÇAS LTDA CNPJ Nº 

02.099.980/001-57 - CONTRIBUINTE 176581 CDA Nº 2008/246674. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 60047 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.824,61- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 23/12/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JABURU 

COMERCIAL DE PEÇAS LTDA – CNPJ Nº 02.099.980/001-57, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/246674, referente 

ao não pagamento de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

70919, e o valor atribuído à causa foi R$1.824,61- (ID 28120919, p. 1). A 

petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28120919, 

p. 2). Em 09/02/2010 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28120919, p. 3), tendo sido expedida a Carta de Citação em 24/03/2010 

(ID 28121782), a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento 

com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos Correios nº 

JJ016801715BR (ID 28121783). Em 21/10/2013 o Juízo da Quarta Vara 

Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a intimação do 

Município Exequente, bem como, em caso de inércia, o ARQUIVAMENTO 

dos autos, nos termos do Art. 40 LEF (ID 28121784). Em 21/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “PROCESSO 

REDISTRIBUÍDO: Redistribuído em 21/01/2015 às 16:07 Horas da Quarta 

Vara Especializada da Fazenda Pública para Vara Especializada de 

Execução Fiscal (...) ”, sic. Vistos em Correição Permanente, em 

18/05/2017 este Juízo proferiu decisão de ARQUIVAMENTO dos autos 

face seu valor está abaixo de 15 UPF's, até a data do advento da 

prescrição intercorrente em 21/10/2018 (ID 28121785). Em 20/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0039839-14.2009.8.11.0041 – 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 28120920). 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 ocorrido em 09/02/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 23/12/2009, e, até a 

data presente data, 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 (23/12/2009), até a presente data (15/04/2020), 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 369 de 527



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 PREVIA 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 0039839-14.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JABURU 

COMERCIAL DE PEÇAS LTDA – CNPJ Nº 02.099.980/001-57, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/246674, 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 
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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 

JJ016801715BR (ID 28121783). 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$1.824,61-) 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 

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 
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2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040608-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE SALOMAO MOREIRA 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 0040608-85.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/12/2010 16:09:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MICHELE SALOMÃO MOREIRA SILVA CPF Nº 

960.715.081-34 - CONTRIBUINTE 376796 CDA Nº 2008/221098. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 87917 – TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

751,57- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 15/12/2010 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MICHELE 

SALOMÃO MOREIRA SILVA – CPF Nº 960.715.081-34, tendo como objeto 

o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/221098, referente ao 

não pagamento de TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 

87917, e o valor atribuído à causa foi R$ 751,57- (ID 28123077, p. 1-2). A 

petição inicial veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28123077, 

p. 3). Em 28/09/2011 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. 

(ID 28124913). Consta do Sistema Apolo, que em 09/10/2013, a Secretaria 

do Juízo da Vara Esp. Fazenda Pública procedeu o ARQUIVAMENTO nos 

termos do Provimento nº 013/2013-CGJ, ex vi: “Certifico, para os devidos 

fins que se tratam os presente autos de Execução Fiscal, cujo valor da 

Causa é inferior a 15 UPF-MT, o que atualmente perfaz a quantia de R$ 

1.528,20 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte centavos). Diante 

do constatado nos termos do Provimento 13/2013 – CGJ, encaminho os 

autos ao arquivo provisório, até novas determinações.”, sic. Em 

21/08/2018 consta do 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 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 13/11/2018 o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento 12/2018-CM) proferiu 

despacho determinando o cumprimento da determinação de citação (ID 

28124916), tendo sido expedida a Carta de Citação em 01/02/2019, a qual 

retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de 

“Desconhecido”, conforme AR dos Correios nº 999022 (ID 28124917). Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0040608-85.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28123078). 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 ocorrido em 28/09/2011, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 15/12/2010, e, até a 

data presente data, transcorreram mais de NOVE 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 NOVE ANOS entre a data 

da distribuição processual (15/12/2010), até a presente data (15/04/2020), 

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, 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), 
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inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição 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 0040608-85.2010.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MICHELE 

SALOMÃO MOREIRA SILVA – CPF Nº 960.715.081-34, face à 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2008/221098, 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 999022 

(ID 28124917). 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$751,57-) 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 
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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: 0004101-62.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL DE OLIVEIRA (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 0004101-62.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2009 09:14:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA CPF Nº 

603.425.959-20 - CONTRIBUINTE 171380 CDA Nº 2008/231163. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 54865 – ISSQN. VALOR DA CAUSA: 

R$1.141,76- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 20/01/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO MANOEL 

DE OLIVEIRA – CPF Nº 603.425.959-20, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2008/231163, referente ao não pagamento 

de ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 54865, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 1.141,76- (ID 28123075, p. 1-2). A petição inicial 

veio instruída com as CDA acima mencionada (ID 28123075, p. 3). Em 

19/02/2009 foi determinada a Citação por Carta AR da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28124907), tendo sido expedida a referida Carta de Citação em 

21/05/2010 (ID 28124908), a qual retornou aos autos SEM assinatura de 

recebimento com carimbo de “Não existe Nr.”, conforme AR dos Correios 

nº RL757375472BR (ID 28124908). Em 28/02/2011 o Município Exequente 

requereu nova expedição de Carta de Citação, no endereço: Avenida 

Brasil, nº 712, Bosque da Saúde, nesta capital (ID 28124910). Em 

24/10/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública DEFERIU o 

pedido de citação, inexistindo informações quanto ao cumprimento. Em 

02/05/2013 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

decisão de ARQUIVAMENTO dos autos, por ser de valor abaixo de 15 

UPF's, nos termos do Provimento nº 13/2013 (ID 28124911, p. 1-2). Em 

21/08/2018 consta do 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 

sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 23/11/2018 o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella proferiu despacho 

determinando o cumprimento do despacho de citação (ID 28124911, p. 3). 

Consta nos autos, ID 28124912, Extrato do Contribuinte nº 171380 – 

datado em 02/05/2019. Em 20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: “Certifico que o Processo nº 0004101-62.2009.8.11.0041 – 

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 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28123076). 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 ocorrido em 19/02/2009, a qual retroage a data da 

distribuição da ação ocorrida em 20/01/2009, 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 NOVE ANOS entre a data do protocolo do Município 

Exequente (28/02/2011), até a presente data (15/04/2020), 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 PREVIA 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 
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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 0004101-62.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO MANOEL DE 

OLIVEIRA – CPF Nº 603.425.959-20, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/231163, 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 RL757375472BR (ID 28124908). 

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$1.141,76-) 

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 
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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: 0040847-26.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (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 0040847-26.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 17:14:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA CNPJ Nº 

01.556.141/0001-58 - CONTRIBUINTE 60565 CDA Nº 2006/15438. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.41.010.0249.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.793,41- 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 

ENCOL S/A ENG. COM. E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 01.556.141/0001-58, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2006/15438, 

referente ao não pagamento de IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 

01.5.41.010.0249.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 1.793,41- (ID 

28130346, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as CDA acima 

mencionada (ID 28130346, p. 3). Em 03/03/2010 foi determinada a Citação 

por Carta AR da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28130205), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 10/06/2010 (ID 28130206), a qual retornou aos autos SEM 

assinatura de recebimento com carimbo de “Não existe Nr. ”, conforme AR 

dos Correios RL634163605BR (ID 28130207). Em 17/11/2011 o Juízo da 

Quinta Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando 

vistas dos autos ao Município Exequente (ID 28130208). Em 22/01/2015 

consta no Sistema Apolo a seguinte certidão: “REDISTRIBUIÇÃO: 

Redistribuído em 21/01/2015 às 16:07 Horas da Quarta Vara Especializada 

da Fazenda Pública para Vara Especializada de Execução Fiscal (...) ”, 

sic. Consta nos autos, ID 28130209, Extrato do Contribuinte nº 340572 – 

datado em 02/08/2019, em nome de Parte Estranha aos autos. Em 

20/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0040847-26.2009.8.11.0041 – 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 28130347). 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 ocorrido em 03/03/2010, a qual 

retroage a data da distribuição da ação ocorrida em 30/12/2009, e, até a 

data presente data, 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 (15/04/2020), 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 PREVIA 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. 
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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 0040847-26.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ENCOL S/A ENG. 

COM. E INDÚSTRIA – CNPJ Nº 01.556.141/0001-58, face à PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2006/15438, 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 RL634163605BR (ID 28130207). 

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$ 1.793,41-) 

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 
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Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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Processo Número: 1006269-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE CINPAK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da sentença 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: Diante do exposto, com fundamento no 

art. 23, da Lei n. 12.016/2009, c/c artigos 332, §1º e 487, inciso II, ambos 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de 

segurança, com resolução de mérito. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016019-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALCIR DE MORAES (AUTOR)

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:Vistos. Cuida-se de ação declaratória de 

nulidade de ato administrativo proposta por LUIZ ALCIR DE MORAES, 

qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão da tutela de urgência determinando a “(...) 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA SIMPLES OBJETO DO AUTO 

DE INFRAÇÃO Nº 109.355, impedindo, com isso, a inserção em dívida 

ativa, ou retirando, caso já inserido, referente ao retro citado ato 

administrativo, até final desfecho da presente ação, tendo em vista o 

preenchimento de forma satisfatória dos requisitos legais dispostos no 

artigo 300, do NCPC; artigo 59, §§4º e 5º, do NCF e artigo 8º, do Decreto 

Estadual nº 1.491/2018; artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/13; 

princípio do non bis in idem”. Pugnou ainda pela concessão do 

parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º, do Código 

de Processo Civil. O valor da causa foi corrigido de ofício no id. 31082131, 

sendo deferido o pedido de parcelamento em 3 (três) parcelas. A parte 

autora comprovado o pagamento da primeira parcela do parcelamento (id. 

31267081) É o relato. DECIDO. Entendo necessário antes de apreciar o 

pedido liminar ouvir a parte contrária, razão pela qual postergo a análise 

do pleito após manifestação do requerido, o que ora determino fixando 

para tanto o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016431-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PIRES PERILLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE OAB - GO40786 (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: Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 

a liminar para determinar à autoridade coatora que observe os prazos 

estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e 

validação do Cadastro Ambiental Rural MT-99.521/2018, relacionado ao 

imóvel rural denominado Fazenda Fontoura, localizado no Município de Vila 

Rica (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos 

por lei, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO comprovar o cumprimento 

desta decisão no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016733-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID FRANCO DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ OAB - MT25656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

(IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. 1. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DAVID FRANCO DE QUEIROZ, qualificado nos 

autos, contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO 

E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE, objetivando a concessão da medida liminar para determinar 

que a autoridade coatora “(...) realize no prazo máximo de 10 (dez) dias a 

sincronização do CAR”, cadastrado em 1º.11.2019. 2. Por cautela, o 

pedido de liminar será apreciado após as informações prestadas pela 

autoridade coatora. 3. Assim, notifique-se a autoridade apontada como 

coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009). 4. Dê ciência do 

feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias 

(art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009). 5. Decorrido o prazo, com ou sem 

informações, certifique-se e façam-me os autos conclusos, com urgência, 

para a apreciação do pedido de liminar. 6. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016237-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALCIR DE MORAES (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: DECIDO. Entendo necessário antes de 

apreciar o pedido liminar ouvir a parte contrária, razão pela qual postergo 

a análise do pleito após manifestação do requerido, o que ora determino 

fixando para tanto o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015261-81.2020.8.11.0041
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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: DECIDO. Entendo necessário antes de 

apreciar o pedido liminar ouvir a parte contrária, razão pela qual postergo 

a análise do pleito após manifestação do requerido, o que ora determino 

fixando para tanto o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011212-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR TOMAS COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA 

(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: Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial 

exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público 

(CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III). Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, 

§4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 51555 Nr: 827-15.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, 

MINERAÇÃO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

MEIO AMBIENTE -SUIMIS/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124/MT, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

REVOGO a liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 53426 Nr: 1806-74.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE SCHMIDT - OAB:16.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

2.1. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

DENEGO A SEGURANÇA pretendida para manter os atos administrativos 

impugnados, mormente os Processos Administrativos números 

234.518/2016 e 107.152/2019 e os atos praticados em seus âmbitos.

 2.2. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma 

prevista no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá, 15 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 3527-32.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMINADABE BATISTA DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:21822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da 

pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à 

infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 127314 

de 1º.09.2011, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo 

Administrativo n. 677633/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 

20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, 

caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da 

multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1003744-42.2019.8.11.0000, Juiz de 

Direito convocado EDSON DIAS REIS, a respeito da presente sentença, 

enviando-lhe cópia.

 Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo – R$20.000,00 (vinte mil reais) 

–, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do 

artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

 Rodrigo Roberto Curvo
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 52215 Nr: 1136-36.2019.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:OAB/MT 3339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 406 Nr: 114-12.1997.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serraria Massape

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Luiz 

Carlos Pinheiro de Souza - Procurador do Estado - OAB:, Romes 

Júlio Tomaz - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Hideo Tacada - 

OAB:4964/MS

 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: SERRARIA MASSAPE

Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de SERRARIA MASSAPE, 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 

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. 
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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 (fls. 

02-v).

O devedor foi citado em 23.05.2002 (fl. 39-v) e ofereceu bem móvel à 

penhora (fl. 40), que foi recusado pela Fazenda Pública (fl. 45), 

oportunidade em que indicou bem imóvel em nome da parte devedora para 

penhora.

A execução teve seu curso até que em decisão datada de 26.05.2010 

(fls. 238/244), foi declara a prescrição da presente execução, tendo o 

exequente apresentado recurso de apelação (fls. 245/258), sendo 

reformada a sentença em 08.11.2011 (fl. 277).

Intimada sobre o retorno dos autos, o exequente passou a requer a 

penhora de valores depositados em favor da parte devedora em 

cooperativas de crédito, sendo a primeira manifestação protocolizada em 

26.03.2012.

Intimada, via DJe, quanto à falta de êxito na penhora de valores, o 

exequente não se manifestou, sendo determinado, em decisão datada de 

12.02.2014, o arquivamento dos autos, computando-se a fluência do 

prazo prescricional (fl. 316), sendo o processo impulsionado em carga ao 

exequente (CPC, art. 183, §1º) apenas em 29.07.2019 (fl. 317), 

requerendo a realização de penhora, por meio do sistema SREI (fl. 318).

Instada a se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição no 

presente caso, mediante a remessa dos autos (CPC, art. 183, §1º), o 

ESTADO DE MATO GROSSO argumentou que não foi devidamente 

intimado acerca da decisão que determinou o arquivamento dos autos, 

restando evidente a inocorrência da prescrição.

Logo, conclui-se que não houve desídia por parte do ESTADO DE MATO 

GROSSO no sentido de buscar a citação da parte executada, assim como 

na localização de bens passíveis de penhora, de modo que não pode ser 

penalizado pelas irregularidades no cumprimento dos atos processuais 

neste caso.

É esse o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado na 

Súmula n. 106. Vejamos:

“Súmula 106. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não 

justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.

Nesses termos, 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, 16 de abril de 2020.

(Assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327328 Nr: 7076-49.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DR. ANDR´RE LUIS DOMINGOS DA SILVA, 

OAB-MT N° 4907/B, PARA apresentar alegações finis por escrito no prazo 

legal conforme determinação de fls. 136.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 462960 Nr: 38142-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIWISON BATISTA DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 (...), JULGO PROCEDENTE ADENÚNCIA para CONDENAR o denunciado 

DEIWISON BATISTA DA MOTTA, CPF:04020315124, Filiação: Marineice 

Batista Motta, data de nascimento: 11/05/1993, brasileiro(a),natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65-9.9614-4867, nas sanções do crime 

previsto noartigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 

11.343/2006, c/c com o artigo 29 doCódigo Penal. (...)

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANDERSON MATHEUS MOTA DE OLIVEIRA, SHIRLY TIBURCIO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, RICARDO TOMAS DA SILVA, ARNALDO FERREIRA DA 

SILVA NETO, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, CARLOS EVANE DA SILVA, 
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MORIS FIDÉLIS PEREIRA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, ERNESTO 

XAVIER DE LIMA JÚNIOR, JOÃO ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA 

MOURA, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ADILSON DE ARRUDA, 

HILDEBRANDO RIBEIRO AMORIM, LUCIO ELI MORAES, HONEY ALVES DE 

OLIVEIRA, SAULO RAMOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - 

OAB:6796, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502, Marcela Balieiro 

Soukef Viegas - OAB:9502, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BARBARA 

SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:15.833/MT, BRENO POLITANO LANGE 

- OAB:14.231/mt, DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359/MT, 

EDSON BENEDITO RONDON FILHO - OAB:24468/MT, ERIKA KAROLINE 

DA SILVA JONES - OAB:19511/O, FABIANE PAES DE BARROS - 

OAB:14216, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE FARIA - OAB:13523, 

FERNANDA MARTINS DE FARIAS - OAB:13.523, FERNANDO MARQUES 

E SILVA - OAB:7731, FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - 

OAB:13.146, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS BERNADINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO 

MARTINS VERÃO - OAB:4839 A, PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT, RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA - OAB:28018, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, 

RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira Pereira Martins - 

OAB:10029, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, SAULO RONDON 

GAYVA - OAB:13.216, VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013

 Expeça-se o necessário para realização da audiência designada para o 

dia 15 de setembro de 2020, às 14h.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 481238 Nr: 21002-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3.301

 Certifico que a defesa arrolou a testemunha 1º TENENTE PM JOÃO DA 

SILVA GOMES, porém não apresentou endereço para intimação (ref. 80, 

juntado dia 30/05/2019). Certifico ainda que a referida testemunha não foi 

encontrada na tabela de efetivos da polícia militar do estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 620251 Nr: 9609-97.2020.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CGDPMDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, MRMDS, MMDS, JPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva em 

favor de 3º SGT PM MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA e do 3º SGT 

PM MARCO AURÉLIO DESSBESSELL, mantendo intactos os fundamentos 

d a  d e c i s ã o  a c i m a  d e s c r i t a . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o 

Público.Intime-se.Cuiabá/MT, 14 de abril de 2020.Marcos Faleiros da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 509820 Nr: 2551-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FLÁVIO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta por conta do 

certificado na ref. 27, REDESIGNO a sessão de instrução para o dia 13 de 

outubro de 2020, às 15h00min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 547341 Nr: 38430-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta por conta do 

certificado na ref. 70, REDESIGNO a sessão de instrução para o dia 19 de 

outubro de 2020, às 15h00min, ocasião em que será inquirida a 

testemunha de defesa João Carlos Pereira Costa.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 548092 Nr: 39119-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON KHALYLL MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão retro, CANCELO a SESSÃO de Instrução 

designada para o dia 21.05.2020.

Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, DESIGNO 

sessão para acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) para o 

dia 15 de outubro de 2020, às 14:00 horas.

Militares da ativa deverão ser requisitados por meio de seus superiores 

hierárquicos.

Militares da reserva remunerada, inativa, licença ou de férias, que 

estiverem soltos, serão intimados por meio de seus advogados 

constituídos (via DJE) ou Defensoria Pública, nos termos do art. 293, do 

CPPM, para que compareçam no dia designado para proposta do acordo.

Não havendo interesse do acusado no acordo, manifeste-se no prazo de 

5 (cinco) dias para dar seguimento imediato ao processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 551478 Nr: 42300-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FABIO DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e Portaria-Conjunta n. 

249/2020-TJMT que adotou medidas, em caráter temporário, para evitar o 

contágio do COVID-19, CANCELO a sessão de Julgamento designada para 

o DIA 20 de abril de 2020.

 Considerando ainda, o teor da certidão retro DESIGNO SESSÃO de 

instrução para o dia 15 DE OUTUBRO DE 2020, às 15:00 horas, ocasião 

em que será procedido o interrogatório do réu Anderson Fabio de Souza 

Fernandes.

Expeça-se o necessário para realização do ato.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 605694 Nr: 45413-63.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA 

- OAB:13919/MT

 Diante do certificado na ref 28, CANCELO a SESSÃO designada para o 

dia 16 de junho de 2020.

Considerando que o crime imputado ao acusado possui pena mínima 

inferior a 4 (quatro) anos e inexiste violência ou grave ameaça, DESIGNO 

sessão para oferecimento de acordo de não persecução penal para o dia 

06 DE OUTUBRO de 2020 às 15 horas.

Em caso de ausência de acordo, FICA, desde já, DESIGNADA a data acima 

audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas na 

denúncia, Ronaldo Souza Ferreira e Otavio Leme da Fonseca.

Às providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 412107 Nr: 16901-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA e ABSOLVO o 

denunciado LAURO GLAUBER APARECIDO ANTUNES FERRAZ, brasileiro, 

solteiro, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24.07.1976, inscrito no 

RG n°. 13939645 SSP/MT, filho de Juracy Antunes Ferraz, residente na 

Rua Goiás, casa nº. 232, bairro Planalto, em Cuiabá/MT, da imputação que 

lhe é feita nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, o defensor e o sentenciado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do art. 1420 e art. 1.421, “caput” e parágrafo 

único, da CNGC/MT.

Sem custas.

P.R.I.C.

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-496 GUARDA

Processo Número: 1004216-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004216-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: REURY 

DA SILVA BUENO REQUERIDO: LARISSA FEITOSA BUENO VISTOS. 

Trata-se de “AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA”, na qual já foi 

proferida decisão saneadora do feito, na qual foi determinada a realização 

de estudo psicossocial do caso e intimação das partes para especificarem 

as provas que ainda pretendiam produzir. Remetidos os autos ao setor 

interdisciplinar deste juízo, foi realizado apenas o estudo social do caso 

(Id: 21452652), sobre o qual já se manifestaram as partes (Id: 22169086 e 

22319008), no qual se verifica, como era de se esperar, um enfoque mais 

social do que psicológico do caso, tanto que no curso dele há vários 

apontamentos em relação à obrigação alimentícia que, apesar da 

importância, não é objeto do presente processo. Por meio do documento 

de Id: 23343500, foi certificado que as partes, apesar de devidamente 

intimadas, não requereram a produção de outras provas. Instado a 

manifestar o Ministério Público pleiteou a realização de um novo estudo 

psicossocial (Id: 27632036). No caso dos autos, diante das alegações 

efetuadas pelas partes (de abuso ao filho, de alienação parental), 

mostrasse imprescindível a realização de estudo psicológico do caso a fim 

de subsidiar a decisão judicial, razão pela qual, determino, assim que 

cessar a suspensão dos atos determinada pela Portara Conjunta n. 

249/2020 – PRES, que trata das medidas adotadas para a contenção da 

pandemia do CONVID-19, a remessa dos autos, com urgência, à divisão 

Psicossocial deste Juízo, para a realização de estudo psicológico das 

partes, no qual deve ser verificado as condições das partes para o 

exercício da guarda e do direito de convivência com o filho, devendo o 

relatório vir aos autos no prazo de 30 (trinta) dias. Com o laudo nos autos, 

intimem-se as partes (via DJe) para, querendo, no prazo não superior a 15 

(quinze) dias, sobre ele se manifeste. Após, tendo em vista a existência 

de interesses de incapaz, colha-se o parecer do Ministério Público e após 

renove-me a conclusão. A despeito das alegações do autor, não há 

demonstração de que ele efetivamente não vem conseguindo exercer o 

seu direito de visitas, ao contrário, constou no estudo social realizado nos 

autos informação de que as visitas estão ocorrendo regularmente, diante 

disso, mantenho, até a realização do estudo psicológico acima 

determinado, o seu direito de convivência com o filho da forma 

determinada na decisão de Id: 18200110, devendo ele se valer dos meios 

competentes para comprovar o descumprimento da referida decisão e 

pleitear o seu direito de convivência. Às providências. Intimem-se, via DJe 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1016738-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo nº 1016738-42.2020. 8.11.0041. Vistos. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas, requerido por MARLA DA SILVA 

SANTOS em face de THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA, sendo deferidas as 

Medidas Protetivas em sede de Plantão Judiciário id. 31259821, pelo que 

analiso as medidas faltantes: INDEFIRO o pedido de “prestação de 

alimentos provisionais”, tendo em vista que há informações que as partes 

possuem filhos menores em comum. 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. 
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Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e 

domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 

11.340/2006). INDEFIRO o pedido de “afastamento da ofendida do lar”, uma 

vez que incompatível com a medida acima deferida de recondução da 

ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Separação de 

corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 

Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias. INDEFIRO o pedido de “restituição de bens”, uma vez que não 

existe individualização dos bens supostamente subtraídos pelo agressor. 

Proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu 

parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados. 

Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor (art. 

24, III, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado o Cartório de Registro 

de Notas em que se encontra registrada a procuração. No cumprimento do 

mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não 

condenatória e satisfativa, visando apenas e tão somente a proteção da 

vítima, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Assim, as questões de cunho 

civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações 

competentes e não na presente medida protetiva. Assim, determino o 

devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível – Núcleo de Defesa da Mulher, situada no Edifício 

Top Tower – Térreo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368 - 

Bosque da Saúde, Telefone: (65) 3613-8200, horário de atendimento das 

14h às 17h. (art. 28 da Lei 11.340/2006), inclusive para eventual 

ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente 

(art. 18, inciso II, da Lei nº 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. No mais, CERTIFIQUE-SE acerca da efetiva intimação das 

partes com relação à decisão concessiva de id. 31259821. Ainda, 

INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá cumprir 

integralmente a presente decisão, bem como a decisão anterior de id. 

31259821, sob pena de prisão. INTIME-SE o requerido, consignando no 

respectivo mandado a advertência de que caso discorde dos termos da 

presente decisão, o mesmo deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que impugne a presente decisão por meio de 

RECURSO. Em não havendo recurso do requerido, no prazo legal, a 

decisão será ratificada, MANTENDO-SE as medidas protetivas ora 

deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de intimação do 

requerido, independentemente de nova intimação das partes. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. Intimadas as partes, e não havendo recurso desta decisão, 

certifique-se e conclusos. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A 

SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às 

providências. Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020. JAMILSON HADDAD 

CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1045229-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

M. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENYSE PEREIRA VALADAO ALVES OAB - 042.546.071-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1045229-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA 

ALICE ALVES DA SILVA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: JORDENIO RIBEIRO DA SILVA VISTOS. A 

vítima, através da nobre Defensora Pública, manifestou nos autos, 

informando que o requerido está proferindo ameaças de morte, sendo que 

recebeu 38 mensagens de áudios, com ameaças e ofensas feita pelo 

requerido. Ademais, ela informou que possui muito medo e teme pela sua 

integridade física, requerendo a decretação da prisão por descumprimento 

de medida. Diante destes fatos, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que manifeste acerca dos fatos acima elencados. (id. 

27488568). Anoto que o requerido ainda não foi devidamente intimado 

conforme se depreende da certidão de id. 26787130 e 24822246. 

Ademais, diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima, DETERMINO 

o encaminhamento das partes para acompanhamento pela “Patrulha Maria 

da Penha”. Com ou sem manifestação, o que deve ser certificado, 

volvam-me os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE, COM 

URGÊNCIA Cuiabá, 26 de março de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves Corrêa Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004029-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEILE GLAUCIA DA SILVA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

SENTENÇA Processo nº 1004029-43.2018.8.11.0041. Vistos. I. 

RELATÓRIO. Trata-se de AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS proposta por Jeronimo 

Antonio Ferra Pereira Neto, em face de V. G. R. F. F, menor impúbere, 

neste ato representado por sua genitora Simeile Glaucia da Silva 

Rodrigues, devidamente qualificados – id. 11854115, distribuída em 

21/02/2018. A parte autora, por meio da presente demanda, pleiteia pela: 

concessão da gratuidade da justiça; guarda compartilhada do filho menor; 

e a oferta de alimentos provisórios no importe de um salário mínimo, 

mediante expedição de ofício à sua Empresa Empregadora, com posterior 

conversão em alimentos definitivos, sem prejuízo de arcar com o plano de 
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saúde do infante – id. 11854115. Os autos tramitaram inicialmente perante 

o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital e, 

quando do recebimento da inicial, fora fixado alimentos provisórios no 

valor de um salário mínimo, mediante desconto em folha de pagamento do 

autor – id. 12442641. Ato contínuo, o autor peticionou pela regulamentação 

do seu direito de visitas ao filho, tendo em vista que a requerida estava 

obstaculizando tal direito – id. 12513779, motivo pelo qual o MM. Juiz que 

conduzia o feito regulamentou as respectivas visitas em finais de 

semanas alterados – id. 12544862. Após, a requerida apresentou 

Contestação c/c Reconvenção, impugnando, preliminarmente, a gratuidade 

da justiça concedida ao autor; no mérito, a requerida contesta os alimentos 

fixados, posto que pretende a sua percepção no valor de 30% (trinta por 

cento) dos rendimentos do requerente, não se opondo ao 

compartilhamento da guarda, mas que a convivência do genitor ao menor 

seja regulamentada de forma diversa – das 09h30min do sábado às 

18h00min; em sede de reconvenção, pleiteia pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, bem como pelo reconhecimento e 

dissolução da união estável, com a partilha de bens amealhados durante a 

união – id. 15210062. Posteriormente, o MM. Juiz que atuava no processo 

declinou a competência para esta Especializada – id. 20438650. Após o 

aporte do feito nesta Especializada, os atos já praticados foram 

ratificados, inclusive os alimentos fixados na decisão de id. 12442641 e o 

direito de visitas do autor ao menor regulamentado na decisão de id. 

12544862 – id. 20594320. Por sua vez, o requerente apresentou 

Impugnação à Contestação c/c Contestação à Reconvenção, ratificando 

os pedidos iniciais, no que tange o valor dos alimentos e a guarda 

compartilhada do menor, se prontificando a ficar com o infante durante a 

semana, para que a requerida possa trabalhar; impugna, o pedido de 

reconhecimento/dissolução de união estável e partilha de bens, bem como 

o pedido de revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida em 

seu favor – id. 21213528. Na sequência, a parte requerida apresentou 

Réplica à Contestação – id. 22466112, reiterando os pedidos constantes 

na Contestação c/c Reconvenção de id. 15210062. Parecer ministerial pela 

designação de Audiência de Instrução, bem como pela realização de 

estudo psicossocial com os envolvidos – id. 23969500. Por ocasião do 

saneamento o feito, fora indeferida a preliminar suscitada pela requerida e 

mantida a gratuidade da justiça deferida ao autor, bem como fora 

indeferido o pedido de majoração dos alimentos provisórios, determinada a 

realização do estudo psicossocial e designada Audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento – id. 24244334. Inconformada, a requerida 

recorreu da decisão, no que tange a impugnação da gratuidade da justiça 

deferida ao autor – id. 25061090, sendo que o respectivo recurso fora 

desprovido – id. 26773276. Realizada Audiência de Instrução, na data de 

12/12/2019, fora constatada a ausência injustificada da parte requerida e 

seu patrono, motivo pelo qual o ato prosseguiu, com a inquirição das 

testemunhas do requerente (EVERSON CESAR GOMES METELO, SILAS 

COSTA MACEDO e CELIO SANTANA CALDAS DE OLIVEIRA); ao final, fora 

deferida a apresentação de alegações finais de forma escrita, inclusive 

com a intimação do patrono da requerida para que informe se continua 

patrocinando a requerida – id. 27354952. Após, o autor apresentou seus 

memoriais, reiterando seus pedidos iniciais, com a total improcedência dos 

pedidos formulados pela requerida em sede de reconvenção – id. 

27463411. Por fim, a requerida apresentou seus memorias, desistindo dos 

pedidos formulados em sede de reconvenção e concordando com os 

pedidos iniciais do autor, desde que a residência fixa do menor seja com a 

genitora – id. 28332505, com o que concordou o requerente – id. 

30857527. Parecer ministerial aportado no sentido de realização do estudo 

psicossocial do caso – id. 31247800. É a síntese do necessário. II. 

FUNDAMENTAÇÃO. Cuida-se AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS proposta por Jeronimo 

Antonio Ferra Pereira Neto, em face de V. G. R. F. F, menor impúbere, 

neste ato representado por sua genitora Simeile Glaucia da Silva 

Rodrigues, devidamente qualificados – id. 11854115. Primeiramente, em 

que pese a insistência ministerial pela realização do estudo psicossocial 

do caso - id. 31247800, verifico que, por fim, ambas as partes entraram 

em consenso com relação as questões em litígio. Assim, entendo que o 

processo se encontra pronto para sentença, posto que independe da 

produção de outras provas, sobretudo em razão de se tratar de questões 

incontroversas nos autos, nos termos do disposto no art. 374, inciso III, do 

CPC, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido ministerial de realização do 

estudo psicossocial do caso. Passo a analisar as questões 

remanescentes: II. 1. Da Desistência da Reconvenção. Compulsando os 

autos, verifico que a reconvinte desistiu dos pedidos formulados em sede 

de Reconvenção, quais sejam, o reconhecimento e dissolução da união 

estável das partes e a partilha de bens/dívidas pleiteada – id. 28332505, 

inclusive com a concordância do autor - id. 30857527 Desta forma, 

necessário se faz a HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA da Reconvenção 

de id. 15210062, JULGANDO-A EXTINTA. II. 2. Da Guarda Compartilhada e 

dos Alimentos do filho menor. Do relacionamento das partes, adveio como 

fruto o menor V. G. R. F. P., nascido em 17 de novembro de 2016 – 

certidão de nascimento de id. 11854243. Com efeito, além da guarda se 

tratar de exercício do próprio poder familiar dos genitores, verifico a 

concordância de ambas as partes em relação ao compartilhamento da 

guarda do menor. Ainda, inexiste nos autos qualquer fato que desabone o 

autor ou a requerida enquanto genitores do menor, tendo em vista, ainda, 

a tenra idade do infante, que necessita dos cuidados e participação de 

ambos os genitores, corroborando para a confirmação da antecipação de 

tutela concedida. Nesse sentido: “(...). Conforme entendimento 

consolidado no STJ, a guarda compartilhada é a regra em nosso 

ordenamento jurídico, não sendo excepcionalmente estipulada apenas 

quando um dos genitores não a desejar, ou não demonstrar aptidão para o 

seu exercício. No caso, os genitores têm condições para o exercício da 

guarda, e por isso, diante do contexto retratado aos autos, é cabível a 

concessão da guarda compartilhada (...)” (TJ/RS, Apelação Cível, Nº 

70082612110, Sétima Câmara Cível, Julgado em: 30-10-2019) Ademais, a 

própria norma processual prioriza a guarda compartilhada dos filhos 

menores entre os genitores, o que é inclusive reafirmado na 

Recomendação nº 25 do CNJ, em que o compartilhamento da guarda 

remete à presunção de que pai e mãe são aptos para o exercício da 

guarda. Nessa ordem de ideias, não há qualquer óbice que a antecipação 

de tutela anteriormente deferida seja confirmada na presente sentença, de 

modo que entendo pela procedência do pedido de guarda definitiva a ser 

exercida de forma compartilhada entre as partes, com residência fixa da 

criança junto à genitora, conforme consenso entre as partes. A 

convivência do autor com o infante se dará da seguinte forma: - Em finais 

de semana alternados, podendo o autor buscar o filho às 09:30 horas 

(nove horas e trinta minutos) de sábado na residência da genitora, 

devolvendo-o até às 18:00 horas (dezoito horas) do domingo subsequente 

e no mesmo local; - Em feriados alternados; - No dia dos Pais, o menor 

ficará com o pai, enquanto que no Dia das Mães, ele ficará com a mãe; - 

No natal, o infante ficará com a Mãe, enquanto que no Ano Novo com o 

pai, invertendo a ordem de forma intercalada nos autos subsequentes; - 

Nas férias da criança, o menor passará metade com cada genitor. 

Saliento, por oportuno, que não há impedimentos para que as partes, de 

comum acordo e em determinada situação ou data, modifiquem o que ficou 

aqui estabelecido, ficando, no entanto, cientes, de que em caso de 

desacordo, prevalecerão as condições aqui estabelecidas, bem como que 

em havendo necessidade de alteração no horário combinado ou em caso 

de se ausentar da comarca com o filho, deverá haver prévia comunicação 

ao outro genitor, com uma antecedência razoável. Outrossim, com relação 

aos alimentos, a obrigação alimentar tem por base um direito indisponível, 

que acarreta um dever, aos pais, de prestar assistência à criança e ao 

adolescente, para que esta possa dispor de mecanismos financeiros ao 

seu imprescindível desenvolvimento. Conforme norma esculpida no art. 

1.696 do Código Civil: “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre 

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Ainda, nos termos do 

art. 229 do Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. No caso em tela, a 

necessidade do menor é presumida, ao par que a requerida concordou 

com o valor ofertado pelo autor, o que consubstancia a ‘possibilidade’ e a 

‘ p r o p o r c i o n a l i d a d e ’  d o  t r i n ô m i o 

‘necessidade/possibilidade/proporcionalidade’. Desta forma, TORNO 

DEFINITIVOS os ALIMENTOS ofertados pelo autor em favor do menor, no 

valor de um salário mínimo, mediante a variação deste, mais o plano de 

saúde do infante, o que já vem sendo custeado pelo requerente, por 

atender ao trinômio da ‘necessidade/possibilidade/proporcionalidade’. III. 

DO DISPOSITIVO. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, 

JULGO EXTINTA a RECONVENÇÃO apresentada pela requerida – id. 

15210062, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, bem como 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais do autor, para: - DEFERIR a 

Guarda Definitiva do menor V. G. R. F. P. às partes, a ser exercida de 

forma COMPARTILHADA, nos termos do art. 1.583 do Código Civil, 
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estabelecendo como residência fixa do menor a residência da genitora, de 

modo que a convivência do autor com o infante se dará da seguinte forma: 

- Em finais de semana alternados, podendo o autor buscar o filho às 09:30 

horas (nove horas e trinta minutos) de sábado na residência da genitora, 

devolvendo-o até às 18:00 horas (dezoito horas) do domingo subsequente 

e no mesmo local; - Em feriados alternados; - No dia dos Pais, o menor 

ficará com o pai, enquanto que no Dia das Mães, ele ficará com a mãe; - 

No natal, o infante ficará com a Mãe, enquanto que no Ano Novo com o 

pai, invertendo a ordem de forma intercalada nos autos subsequentes; - 

Nas férias da criança, o menor passará metade com cada genitor. - 

DEFERIR Alimentos Definitivos no importe de um salário mínimo, mediante a 

v a r i a ç ã o  d e s t e ,  p o r  a t e n d e r  o  t r i n ô m i o  d a 

‘necessidade/possibilidade/proporcionalidade’, nos termos do art. 1.694, 

§1º, do Código Civil, além do plano de saúde do infante, a serem 

custeados pelo autor. EXPEÇA-SE Termo de GUARDA COMPARTILHADA, 

intimando-se as partes para assinatura. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, que arbitro na proporção de 10% (dez por 

cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, 

sendo que, em razão da concessão da gratuidade da justiça e do previsto 

no art. 98, §3º, do CPC, a obrigação ficará sob condição suspensiva, nos 

moldes ali delineado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos 

patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. Com o decurso do prazo 

recursal, ARQUIVE-SE o feito, com a adoção das formalidades de praxe. 

P. I. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá, 16 de abril de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009714-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Vistos etc. Compulsando os autos observo que o presente 

feito foi distribuído ao juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, o qual remeteu o processo em razão da 

existência das medidas protetivas de número 1007155-67.2019.811.0041, 

em tramite neste juízo. Extrai-se ainda da petição inicial (ID 29831908) a 

existência de pedido de partilha de bens e pedido de guarda definitiva dos 

filhos menores do casal. Ademais, verifico nos documentos que 

acompanham a exordial, em especial o de ID 29832495, a existência de 

ação perante a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca, o qual também discute a guarda dos menores. Feito os breves 

apontamentos acima, intime-se a parte Autora na pessoa de seu 

Advogado via Dje, para que emende a petição inicial, adequando-a no 

sentido de excluir os pedidos de guarda (em razão da existência de ação 

que possui o mesmo pedido) e partilha de bens (tendo em vista este juízo 

ser incompetente para apreciar tal pedido – artigo 14-A, §1º da Lei 

11.340/06), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 0044495-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. O. D. J. (RECONVINTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. D. A. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

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 

DECISÃO Vistos etc. Havendo interesse de incapaz, abra-se vista ao 

Ministério Público (artigo 178, II, do CPC). Intime-se o Requerente através 

da Defensoria Pública cível e, após, o Requerido através de seu 

Advogado, via Dje, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, justifiquem as 

provas e o que pretendem comprovar. No mesmo prazo acima 

mencionado, as partes deverão apontar as questões de fato e de direito 

que entenderem pertinentes ao julgamento da lide. Na oportunidade as 

partes poderão manifestar interesse na realização de audiência 

conciliatória. Com a manifestação das partes, venham os autos conclusos 

para o saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 512377 Nr: 5055-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR PARANHOS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/0

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido 

para oitiva da testemunha Pedro Luiz Bressa de Oliveira.

Apregoa a patrono da vítima que a oitiva da testemunha Pedro Luiz Bressa 

de Oliveira é fundamental, uma vez que presenciou todo o sofrimento da 

vítima.

Compulsando os autos verifico que a vítima em seu depoimento prestado 

na delegacia em nenhum momento cita o nome da referida testemunha ou 

afirma que a mesma tenha presenciado as agressões sofridas no dia que 

ocorreram os fatos narrados na exordial.

 Considerando que o patrono da vítima não comprovou nos autos que a 

oitiva da testemunha Pedro Luiz Bressa de Oliveira é de fundamental para 

elucidar o que ocorreu no dia dos fatos, impondo-se, assim o 

indeferimento o referido pedido.

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, indefiro, o pedido de 

reconsideração da decisão proferida em audiência (fls. 171/172).

Cumpra-se a decisão de fls. 179.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima, para a testemunha Sr. 

Augusto Cesar Souza, observando o endereço informado às fls. 183 e 

para o réu para que compareçam a audiência outrora designada.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 531052 Nr: 22832-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAFAEL RIBEIRO ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nogara de Castilho - 

OAB:8250-B

 Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, rejeito a referida 

preliminar suscitada pela defesa.Tendo o réu apresentado sua resposta e 

não verificando in casu presentes quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 397 do CPP, ratifico o recebimento da denúncia ofertada e, por 

corolário, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de 

maio de 2020, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do 

CPP.Intime-se o advogado do réu, via DJE, para que participe do ato e 

acompanhe o réu.Ciência ao Ministério Público.Caso se trate de réu preso, 

requisite-se a sua apresentação ao Sistema Prisional.Expeça-se mandado 

para intimação da vítima, das testemunhas arroladas pelas partes e do réu 

para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC.Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .Caso haja testemunha 

arrolada com endereço em outra comarca, expeça-se missiva precatória, 
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com prazo de 30 dias para cumprimento, para ouvida desta (CPP, art. 

222). A missiva deverá conter os requisitos previstos no art. 354 do 

CPP’.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423888 Nr: 29620-26.2015.811.0042

 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: RMC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAFDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que, por força dos artigos 1.011 e 1.010, § 3º , do CPC, o 

juízo de admissibilidade recursal compete ao Tribunal, certifique-se acerca 

da tempestividade da interposição do recurso para fins de futuro juízo de 

admissibilidade recursal pelo Eg. TJ-MT.

Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 dias (art. 1010 § 1º, CPC).

Sendo eventualmente suscitadas preliminares relativas às questões 

referidas no § 1º do art. 1.009 em contrarrazões recursais, intime-se o 

recorrente para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas (CPC, art. 

1.009, §2º).

Apresentadas as contrarrazões recursais, remeta-se o feito à superior 

Instância para reexame da matéria, conforme previsto no art. 1010, § 3º, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 466780 Nr: 6585-66.2017.811.0042

 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: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375/0

 Vistos etc.

Intime-se o patrono do requerido para que se manifeste, no prazo de 10 

dias (art. 485, § 6º do CPC). Caso não haja manifestação no prazo 

considerar-se-á concordância tácita quanto à extinção do presente 

processo.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 584925 Nr: 26931-67.2019.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSA, JDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Juscelia Dias dos Santos 

e Luana Calixto dos Santos Appel em face de Oswaldo Calixto Ribeiro 

Appel.

Compulsando os autos verifico que a sentença homologatória (fls. 44/45), 

objeto da presente execução, homologou o acordo composto entre as 

partes, sendo fixado alimentos em favor dos filhos menores do executado, 

a saber: Eduardo Dias dos Santos Appel, que possuía 14 anos na época 

do acordo (06/06/2016) e Luana Dias dos Santos Appel, que possuía 16 

anos na época do acordo. Ocorre, que a presente ação não consta o 

nome do exequente Eduardo Dias dos Santos Appel no polo ativo da ação, 

mas apenas de sua genitora, havendo, portanto, irregularidade da 

representação da parte, impondo-se a suspensão do feito até que seja 

sanado o vício.

Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, suspendo o curso do 

feito pelo prazo de 30 dias, a fim de que seja sanado o vício, ex vi do 

disposto no art. 76, do CPC.

Intime-se a exequente para que promova o saneamento do vício apontado, 

no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 619289 Nr: 9072-04.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON RAMOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Almeida Correa - 

OAB:15802, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882/MT

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado designo audiência para o dia 02 de 

junho de 2020, às 13h00min.

Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas João Bergman e 

Vicentina de Lima para que compareça ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.

Intimem-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e 

participem do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Intimem-se

Cumpra-se.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016366-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANTARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016366-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CANTARELLI - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO CANTARELLI 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: 

1ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 15 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: 1000643-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

M. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SAMPAIO RICHTER (EXECUTADO)

THIAGO SAMPAIO RICHTER - ME (EXECUTADO)
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ESIDORO DE SAMPAIO RICHTER (EXECUTADO)

 

1000643-57.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: HERBERT 

COSTA THOMANN - MT27466/O para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003537-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

1003537-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT12007-O para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004034-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS GRATIDIANO DORILEO NETO (EXECUTADO)

 

1004034-20.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA 

VEIGA BERTAIA - MT6480/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004615-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE ROCHA BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECELL CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1004615-69.2019.8.11.0001 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) Advogado do(a) EXEQUENTE: LUDYMILA 

FERREIRA SILVA - MT24985/O , para se manifestar, no prazo de 5 dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019317-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON AKERLEY DE MORAES 79041086153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES OAB - MT26089/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1019317-20.2019.8.11.0001 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: FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018881-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDETI ALVES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1018881-61.2019.8.11.0001 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: MARCELO 

DOS SANTOS BARBOSA - MT4886-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017143-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORHAYNE LUIZA PEREIRA OAB - MT24980/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))

 

1017143-38.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LORHAYNE 

LUIZA PEREIRA - MT24980/O para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021337-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PAMELA ROMPATE PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1021337-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016380-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA MOURA FERREIRA BUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016380-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TANIA MARA 

MOURA FERREIRA BUZZI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

ALMEIDA JOPPERT POLO PASSIVO: LG ELECTRONICS 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: 1ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009206-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTANA BRANDAO PEREIRA MAGALHAES 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS (REQUERIDO)

 

1009206-74.2019.8.11.0001 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: HERLEN 

CRISTINE PEREIRA KOCH - MT8428-O para requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010785-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA LOPES DE MACEDO (EXECUTADO)

 

1010785-57.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO - MT15420-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010857-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELMITON PAULO MOREIRA BORGES (EXECUTADO)

 

1010857-44.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO - MT15420-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017218-77.2019.8.11.0001

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:

JOSIANE SOARES DO PRADO (EXECUTADO)

 

1017218-77.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - MT17574-O , para se manifestar, 

no prazo de 5 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018191-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALMO NUNES CARDOSO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO (EXECUTADO)

 

1018191-32.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: OSIANE 

RODRIGUES MACEDO - MT15420-O , para se manifestar, no prazo de 5 

dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016388-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO SEVERINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016388-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSINO 

SEVERINO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA 

ALMEIDA DOS SANTOS, ALDEYR LIMA DE MELO POLO PASSIVO: NET 

SAO PAULO 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: 28/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016389-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016389-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

SANTOS ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA FERNANDES 

DA CUNHA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1014440-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARRETO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

1014440-37.2019.8.11.0001 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: MURILO 

FERREIRA BLANCO - MT18713-O , para no prazo de 5 dias, apresentar um 

endereço local da parte promovida a fim de poder ser possível dar 

efetividade ao cumprimento da decisão retro por meio de oficial de justiça, 

visto que o endereço cadastrado no processo situa-se em outro Estado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016414-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1016414-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O para que se manifeste no 

prazo de 5 dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação 

do débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012444-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

1012444-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: MARCOS 

GATTASS PESSOA JUNIOR - MT12264-O , para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016402-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINO TITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016402-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITURINO TITO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016406-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARRISON COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016406-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARRISON 

COELHO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1009988-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS LOBO (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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009988-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

SILVANA DA SILVA REZENDE - MT25724/O, LEMIR FEGURI - 

MT0010335A-N , da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/11/2019 Hora: 15:20 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 3 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009988-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS LOBO (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:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1009988-81.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para, querendo, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016354-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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 1016354-05.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: CRISTIANA DA SILVA ALVES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Quando a petição inicial não preencher os requisitos legais ou apresentar 

defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

deverá ser emendada, nos termos do artigo 321 do CPC. No presente 

caso, a parte reclamante requereu seja expedido ofício ao FIES para que 

se manifeste nos autos e esclareça se há irregularidade no contrato de 

financiamento estudantil celebrado entre as partes, bem como para 

informar os valores e datas dos pagamentos realizados à instituição de 

ensino reclamada. Contudo, o FIES está vinculado ao Ministério da 

Educação, o que impossibilita sua atuação nos Juizados Especiais (art. 8º, 

Lei nº 9.099/95), além de não ser possível qualquer forma de intervenção 

de terceiro nos processos que aqui tramitam (art. 10, Lei nº 9.099/95). Por 

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

emende a inicial, excluindo o pedido incompatível com o rito dos Juizados 

Especiais, sob pena de indeferimento. Após, renove-se a conclusão (para 

Decisão Urgente). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016421-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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HELOISA HELENA FERREZ VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016421-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELOISA 

HELENA FERREZ VICENTE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ISABELLA FANINI FRANKLIN, AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO 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: 28/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016424-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR RODRIGUES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016424-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZENIR 

RODRIGUES CHAVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016435-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016435-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016388-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO SEVERINO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO 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: 1016388-77.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSINO SEVERINO NETO REQUERIDO: NET SAO PAULO 

LTDA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços de 

telefonia e internet prestados pela parte reclamada, e que as faturas com 

vencimento em 8/3/2020 e 8/4/2020 foram quitadas com atraso, em 

14/4/2020 e 15/4/2020, respectivamente. Sustentou que mesmo quitando 

as faturas, teve os serviços suspensos em 15/4/2020. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento dos serviços 

contratados da parte reclamada. 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 demonstração da 

probabilidade do direito, pois a suspensão do serviço ocorreu em virtude 

da inadimplência do consumidor, sendo certo que o pagamento de fatura 

tem o prazo de até 48 horas para o seu processamento. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. 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: 1016389-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 1016389-62.2020.8.11.0001 AUTOR: 

RODRIGO SANTOS ROCHA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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, 
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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: 1016343-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FRANCISCO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016343-73.2020.8.11.0001 AUTOR: 

WANDERSON FRANCISCO XAVIER REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL 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 era 

aluna da instituição de ensino reclamada, tendo solicitado o cancelamento 

de sua matrícula em novembro/2019. Sustentou que foi emitida cobrança 

posterior indevida que ocasionou a negativação dos seus dados. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus 

dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos 

demonstram que a cobrança objeto de negativação venceu em 

outubro/2019, ou seja, antes do pedido de cancelamento da matrícula 

formulado pela parte reclamante em novembro/2019. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. 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: 1016366-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CANTARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1016366-19.2020.8.11.0001 AUTOR: 

CANTARELLI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou 

que é usuária do serviço de telefonia móvel prestado pela parte 

reclamada, o qual vem apresentando diversas falhas que impossibilitam 

sua utilização, mesmo estando em dia com o pagamento de suas faturas. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato reparo das 

falhas apresentadas nas linhas telefônicas (65) 98403-6645 e 

98118-0146. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto aos contatos da parte reclamante com 

a parte reclamada (ID 31285194), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que o serviço de telefonia contratado tem apresentado 

falhas que impossibilitam sua utilização. Observa-se também que a 

suspensão do serviço de telefonia ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. Impõe 

ainda consignar que a determinação para restabelecer o serviço de 

telefonia prestado à parte reclamante não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 05 

(cinco), proceda a regularização do serviço de telefonia prestado à parte 

reclamante, através das linhas telefônicas (65) 98403-6645 e 98118-0146, 

sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à 

R$5.000,00 (cinco mil reais). 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 pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016380-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA MOURA FERREIRA BUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL 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: 1016380-03.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: TANIA MARA MOURA FERREIRA BUZZI REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL 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 morais e alegou 

que em 14/5/2018 adquiriu aparelho de ar condicionado da parte 

reclamada, o qual apresentou vício em março/2019, quando ainda estava 

na garantia contratual. Sustentou que após contato com a assistência 

técnica, foi encaminhado preposto que informou que o produto não estava 

mais na garantia em virtude de ter sido instalado por terceiro não 

autorizado pela parte reclamada. Informou que suportou prejuízo material 

para reparo do produto, contudo até hoje ele apresenta vício A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata substituição do produto. 

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 demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar que o vício foi constatado 

dentro da garantia contratual ofertada. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito ou 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. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013323-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON ALVES DE PINHO OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-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 1013323-11.2019.8.11.0001 INTERESSADO: 

EDEMILSON ALVES DE PINHO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. I - Considerando que as partes celebraram acordo nos 

autos, devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, homologo-o 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos jurídicos, ressalvados 

eventuais interesses e direitos de terceiros. II - Com fundamento no artigo 

924, inciso III, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos Juizados 

Especiais (art. 1.046 do CPC), julgo extinto o processo executivo,em razão 

da novação celebrada pelas partes (art. 360 do Código Civil). III – 

Considerando que o pagamento será realizado extrajudicialmente, e, 

portanto, será desnecessária a expedição de alvará, bem como que não 

cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 9099/95), intimem-se as 

partes e arquivem-se os autos imediatamente (Enunciado 12 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso). Cumpra-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: 1017975-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERREIRA ACOSTA (REQUERENTE)

EDUARDO CHAVES ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-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 1017975-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLODOALDO FERREIRA ACOSTA, EDUARDO CHAVES ACOSTA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AVIANCA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. I - Considerando 

que as partes celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a 

termo e sem aparente vício, homologo-o para que surta os seus jurídicos e 

legais efeitos jurídicos, ressalvados eventuais interesses e direitos de 

terceiros. II - Com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC, aplicável 

supletivamente ao sistema dos Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), 

julgo extinto o processo executivo,em razão da novação celebrada pelas 

partes (art. 360 do Código Civil). III – Considerando que o pagamento será 

realizado extrajudicialmente, e, portanto, será desnecessária a expedição 

de alvará, bem como que não cabe recursodesta decisão (art. 41 da Lei n. 

9099/95), intimem-se as partes e arquivem-se os autos imediatamente 

(Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso). Cumpra-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: 1001027-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (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:

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 1001027-20.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DIOCLEDES 

DOS SANTOS CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ ajuizou ação de obrigação 

de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor da 

empresa BANCO BRADESCO. 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. 30045150 e arguiu as 

preliminares a falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial. No 

mérito sustentou o exercício regular do direito, a ausência do ato ilícito e 

do dano moral. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 29744096 e a impugnação à 

contestação no ID. 30058366. 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. 27999365, evidencia 

a restrição em nome da parte requerente. 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 
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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. 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 

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. 27999365, 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: 
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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. 27999365), 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$110,38), 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: 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$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 (16/06/2019 - ID. 27999365) 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). Caso o restritivo seja 

junto ao SERASA, fica dispensada a intimação da parte, devendo a 

secretaria providenciar a comunicação para exclusão pelo SERASAJUD. 

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 1002037-02.2020.8.11.0001 AUTOR: TALISSA NUNES 

DE SOUZA REU: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia TALISSA NUNES DE 

SOUZA ajuizou uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência com indenização por danos morais em desfavor da empresa 

VIVO S/A. Em síntese, alegou ser a titular da linha nº (65) 9.9986-6846 na 

modalidade plano controle e no dia 16/01/2020 solicitou a migração para o 

plano pós-pago, no valor mensal de R$129,00. Narra que após a 

atualização do plano a linha não realizava chamada, nem encaminhava 

mensagem SMS e estava com instabilidade com o serviço de internet. 

Esclarece que buscou a solução conforme os protocolos nº 

20205725671817, 20205725619850, 20205725343559, 20205731531586 

e 20202731532018, mas sem êxito. Pleiteou liminarmente o 

restabelecimento do serviço para a linha (65) 9.9986-6846 e no mérito a 

indenização pelos danos morais. A tutela de urgência foi concedida (ID. 

28210718). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 30201790, onde sustentou a ausência de ato ilícito e 

ocorrência de mero dessabor. Ao final, postulou pela improcedência do 

feito e a condenação em litigância de má fé. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 29871911 e a impugnação à contestação 

no ID. 30704674. 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. 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 Código de 

Defesa do Consumidor. 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 
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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. (TJPE, 2ª Câm. Ext. Cív., APL nº 3977188, Rel.: 

Jovaldo Nunes Gomes, DJU 25/10/2017) No caso dos autos a parte 

requerente sustentou que o serviço de telefonia e internet móvel foram 

prestados de forma ineficiente pela parte requerida, pois ficou suspenso 

indevidamente por vários dias, após a migração para o plano pós pago. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte requerente evidencia, por meio de protocolos 20205725671817, 

2 0 2 0 5 7 2 5 6 1 9 8 5 0 ,  2 0 2 0 5 7 2 5 3 4 3 5 5 9 ,  2 0 2 0 5 7 3 1 5 3 1 5 8 6  e 

20202731532018, registrados no call center da empresa requerida que 

solicitou o serviço o restabelecimento do 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 válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, posto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

nº 6.523/2008 que regula a Lei nº 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. [...] (TJRS, 20ª Câm. Cív., AC nº 70050500834, Rel.: Carlos 

Cini Marchionatti, DJU 12/09/2012). Diante da ausência da gravação 

correspondente ao 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 (CDC, art. 6º, VIII). 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 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). Assim, a indisponibilidade do 

conforto, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

água encanada e internet, por se tratar de serviço de fácil acesso no meio 

urbano moderno, tem o condão de gerar o dano moral Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. [...] 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ, 2ª Turma, REsp nº 

1629505/SE, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 13/12/2016). 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, 2ª Câm. Cív; 

Ap nº 90877/2015, Rel.: Sebastião de Moraes Filho, DJU 02/12/2015). 

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, RI nº 120100406709/2012, 

Rel.:Valmir Alaercio dos Santos, DJU 19/04/2012, DJE 19/04/2012). Em 

exame do caso concreto, nota-se que a suspensão injustificada, por 

vários dias, no fornecimento de internet é suficiente para a caracterização 

do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 
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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). 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$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 

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. confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida no ID. 28210718, 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) 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 da citação (07/02/2020, ID. 28969584) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); b) 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007225-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA MARIA DA SILVA SACARIA (REQUERIDO)

DILMA MARIA DA SILVA SACARIA 92549322134 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-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 1007225-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EURENICE 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: DILMA MARIA DA SILVA SACARIA 

92549322134, DILMA MARIA DA SILVA SACARIA Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

EURENICE ALVES DA SILVA ajuizou reclamação de prestação de contas 

em desfavor de DILMA MARIA DA SILVA SACARIA. Em síntese, alegou 

que contratou a promovida para a administração do imóvel situado no 

Bairro Água Limpa em 05/12/2017 entre as obrigações caberia repassar o 

valor de R$630,00 mensais. Explicou que contatou a promovida para obter 

informações da locação, mas não logrou êxito, além de não saber sobre 

os repasses do aluguel, quem está no imóvel, ou ainda se as contas de 

luz, água e IPTU estão com os pagamentos em dia. Ao final requer que 

todas as planilhas referente ao imóvel sejam apresentadas e a 

condenação da requerida em débitos do imóvel, se existentes. 

Devidamente citada, a promovida apresentou contestação no ID 2762946 e 

preliminarmente arguiu a ilegitimidade ativa, e no mérito rebateu os fatos da 

inicial. Ao final requer a improcedência dos pedidos e condenação da 

autora pela rescisão contratual na ordem de R$2.878,20. Termo de 

audiência de conciliação no ID 27327846 e impugnação no ID 28183576. É 

a síntese do necessário. 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 caput do artigo 3º da Lei 

9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Neste sentido, nos termos do 

Enunciado 8 do FONAJE “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste mesmo 

sentido: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - 

AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - 

DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - 

PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO 
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DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

CONFLITO ACOLHIDO. . A ação monitória deve ser processada no Juízo 

Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais . Conflito 

acolhido. (TJ-MG - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, 

Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA 

PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO 

ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS 

CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL 

PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM 

NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A 

TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO 

FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS 

DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO 

ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3º DA LEI DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL 

SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do 

FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" 

(Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha 

pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar 

que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de 

procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, 

conforme enunciado 8 do Fonaje que dispõe que"as ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar 

o presente feito". (TJ-SC - CC: 00191769220188240000 Camboriú 

0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 

voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de 

Publicação: 12/07/2018) No caso concreto, nota-se que a pretensão da 

parte reclamante está sujeita ao rito da ação de exigir contas (art. 550 e 

seguintes do CPC) e, por ser este um procedimento especial, trata-se de 

matéria que não abrange a competência dos Juizados Especiais, portanto, 

este juízo 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. 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: 1000245-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1000245-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ADILSO 

MACHADO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ADILSO MACHADO DE SOUZA ajuizou ação indenização por 

danos morais em desfavor da empresa BANCO BRADESCO. Em síntese, 

alegou que em 26/01/2016 tomou ciência da negativação realizada pela 

parte requerida que motivou o ingresso da Ação declaratória de 

inexistência de débito com pedido de tutela antecipada de urgência 

cumulada com indenização por danos morais que tramitou na 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, sob o nº 

1020266-26.2016.8.11.004. Relata que obteve êxito na ação e em 2017 

houve o cumprimento da decisão pela parte requerida para excluir o 

apontamento e declarar inexistente o débito. Narra que em 26/01/2018 a 

parte requerida novamente incluiu o seu nome no cadastro de inadimplente 

e permaneceu até 01/05/2018. Afirma que na época registrou reclamação 

no PROCON, mas nada foi resolvido. Pleiteou indenização do dano moral. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou a contestação na ID. 

29709599 e arguiu as preliminares coisa julgada e falta de interesse de 

agir. No mérito sustentou a ausência de ato ilícito e de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostada na ID. 29411606 e a impugnação à 

contestação na ID. 29725774. Preliminar Coisa julgada A coisa julgada, 

como elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando 

se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido. A coisa julgada configura-se quando se reproduzem ações 

idênticas, estando uma delas já decidida por sentença de mérito que não 

caiba mais recurso, como preconiza o artigo 337, § 4º, do Código de 

Processo Civil: § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi 

decidida por decisão transitada em julgado. Partindo deste conceito e em 

análise dos elementos probatórios disponíveis nestes autos, nota-se há 

identidade de partes, e pedido (indenização por danos morais), entretanto 

a causa de pedir destes autos (manutenção indevida) é distinta do 

paradigma (1020266-26.2016.8.11.004 - declaração de inexistência de 

débito). Ante o exposto, considerando que no presente caso há 

divergência de causa de pedir, não há a coisa julgada no caso em 

apreciação, razão pela qual, rejeito a 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. 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 
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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. Descumprimento de decisão judicial. O descumprimento 

de decisão judicial caracteriza tanto ilícito civil como penal (CP, art. 330). 

Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA DISCUTIDA EM PROCESSO 

DIVERSO. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR QUE PROÍBE A RÉ DE INSCREVER 

O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

DESCUMPRIMENTO. ATO LESIVO E NEXO DE CAUSALIDADE. REQUISITOS 

PRECÍPUOS AO DEVER DE INDENIZAR. FATO QUE POR SI SÓ CAUSA 

DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza ato ilícito, além de falha na prestação 

do serviço, a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao 

crédito, em descumprimento à decisão judicial, que vedara essa conduta, 

o que justifica a indenização por danos morais. [...]. (TJDF, 4ª Tur. Cív., 

APC. nº 0069830-69.2009.8.07.0001, Rel.: Cruz Macedo, DJU 04/12/2013, 

DJe 14/01/2014). Em análise do caso concreto, nota-se que a parte 

requerente alega que a parte adversa descumpriu a decisão judicial 

proferida nos autos do processo nº 1020266-26.2016.8.11.004, que 

declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão do restritivo 

existente no nome da parte requerente, conforme decisão anexada no ID. 

27806966. Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao extrato juntado no ID. 27806969, nota-se que a 

decisão judicial não foi regularmente cumprida. Portanto, diante dos 

documentos reunidos pela requerente, a 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, o descumprimento de ordem 

judicial, bem como, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o 

dano moral. 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). 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$3.000,00 (três mil reais). 

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 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 (26/01/2018 - 

ID. 27806969) 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: 1014283-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZIUVA MARQUES DE SOUZA (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014283-64.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ZIUVA 

MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ZIUVA MARQUES DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

condenatório em desfavor do Águas Cuiabá S/A. Em síntese, alegou que a 

parte reclamada suspendeu o fornecimento de água que ocasionou danos 

ao reclamante e à sua família, pois estava em dias com o pagamento das 

faturas. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Devidamente citada, 

a parte reclamada apresentou contestação no ID 27402996 e contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que o reclamante 

estava inadimplente com a fatura do mês agosto/2019 e por isso houve a 

suspensão dos serviços. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

27220211 e impugnação à contestação apresentada no ID 27521064. 

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 27220211), 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. Suspensão no fornecimento de água. As 

concessionárias de saneamento básico e fornecimento de água potável 

estão autorizadas a suspenderem seus serviços em caso de 

inadimplência. Neste sentido é o preconiza artigo 82 da Resolução 5/2012 

da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de 

Cuiabá): Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos 

termos da lei e do presente Regulamento, suspender o fornecimento de 

água aos USUÁRIOS em débito, bem como cobrar MULTAS e juros de 

mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o 

USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e 

estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser 

efetivada a suspensão do fornecimento. Em análise do caso concreto, 

nota-se que as partes divergem quanto à quitação da fatura referente ao 

mês de agosto/2019, vencida em 05/09/2019 (ID 27402998), visto que a 

parte reclamante alega que esta já se encontra quitada, ao passo que a 

parte contrária sustenta o seu inadimplemento. Neste contexto, a prova do 

pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento 

quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação (artigo 

319 do Código Civil). Com base no conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que não há qualquer prova da quitação. 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 comprovar a quitação, mas ao contrário, cabe a ele a 

prova do pagamento. 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 há inadimplência. Portanto, a cobrança é legitima e não 

enseja conduta ilícita. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e 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: 1016580-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINO ENCANTADO BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852-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 1016580-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO 

SOARES FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO, REINO 

ENCANTADO BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

RONALDO SOARES FERNANDES ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

BANCO BRADESCO S/A e REINO ENCANTADO BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 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. A antecipação de tutela foi 

deferida, ID 2608063. Devidamente citada, a parte promovida Banco 

Bradesco apresentou contestação no ID 28248063 e preliminarmente 

arguiu a ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Devidamente citada, a parte promovida Reino Encantado Berçário 

apresentou contestação no ID 28595733 e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral, vez que o autor é 

devedor de alugueres de um imóvel do Sr. Robyney da Costa Pereira 

Santos, proprietário da Reclamada e por equívoco o título de cobrança foi 

emitido em nome da pessoa jurídica. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28266525 e 

impugnação ID 28737624. 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. 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 28266525), 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. 
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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$500,00 (ID 26077339). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente 

quanto aos prints juntados no ID 28595733 a 2859735, nota-se que a parte 

Reclamante estava em débito com alugueres do imóvel em que residia e 

que este é pertencente ao proprietário da empresa Reclamada, Senhor 

Robyney da Costa Pereira Santos. Ademais, ressalto que 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, 

mesmo que esta tenha emitido título em nome da pessoa jurídica, vez que o 

Reclamante não impugna a dívida da locação residencial existente. 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. 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: 1015968-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HENRIQUE DE AMORIM ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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 1015968-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENATO 

HENRIQUE DE AMORIM ALMEIDA REQUERIDO: MERCADOPAGO.COM 

REPRESENTACOES LTDA. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 

da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia RENATO HENRIQUE DE AMORIM 

ALMEIDA ajuizou reclamação com pedido de indenizatório por danos 

materiais e morais em desfavor de MERCADO PAGO.COM 

REPRESENTAÇÕES LTDA. Em síntese alegou que em 16/02/2018 adquiriu 

máquina de pagamentos por cartões de crédito e débito e por ela pagou 

R$1180,80. Asseverou que recebeu informação pela promovida de que 

seu endereço não tinha sido localizado, contudo neste local sempre 

recebe encomendas e correspondência. Explicou que embora tenha 

entrado em contato e solicitado a devolução dos valores até a presente 

data não foi indenizado e não recebeu o produto. Ao final postulou 

indenização por danos materiais e morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28088106 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 28211895 e impugnação ID 28464454. 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 28211895), 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. Falha na entrega de produto. Nos contratos onerosos, a parte 

que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no 

tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, 

conforme artigo 389 do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do 

produto, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto, ou 

entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO 

"ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS 

MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos 

morais deve observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e 

pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as 

condições socioeconômicas das partes. Assim é que, constatado que o 

valor não atende a esses pressupostos, efetiva-se a majoração. Os 

lucros cessantes correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha 

expectativa de perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano 

causado por terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados 

valores que a vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão 

indenizatória. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. 

ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo com a natureza 

da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que adquiriu do réu 

um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe entregue um 

modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a nota fiscal 

colacionada pela própria parte autora indica como produto o refrigerador 

modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido efetuado, que 

igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte autora sequer 

alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido recebido ou na 

nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, como o autor 

não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, do CPC), deve 

a pretensão autoral ser julgada improcedente, não merecendo retoque a 

sentença recorrida. Recurso a que se nega seguimento. (TJ-RJ - APL: 

00072071420118190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 VARA 

CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 

31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2015) 

As partes celebraram contrato de compra e venda de uma máquina 
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terminal de pagamento (ID 25906065) e a parte reclamante sustenta o 

descumprimento da obrigação contratual consistente na não entrega do 

produto adquirido. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio do documento 

juntado no ID 25906065), que efetuou o pagamento do produto adquirido. 

Todavia, não há nos autos prova da efetiva entrega. 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). Ademais, a parte reclamada tem 

melhores condições de elucidar a controvérsia. Desse modo, pela 

insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a 

quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada, 

concluindo-se que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

reclamada ou por seu parceiro empresarial, não há como eximir a 

responsabilidade da parte reclamada. Portanto, por não se aplicar 

nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, 

permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita 

detectada nos autos. 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 do aquisição de terminal de 

pagamento não entregue, no valor de R$118,80. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor de R$118,80 (ID 

25906065), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 
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MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que a não entrega de mercadoria (terminal de pagamento) é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de ferramenta 

de trabalho, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo 

consumidor. 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$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

118,80 (cento e dezoito reais e oitenta centavos) a título de danos 

materiais corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (16/02/2018, ID 25906065), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; e b) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 (09/01/2020, ID 27895748) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

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: 1017072-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA SUYANNE SANTOS DE 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):

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 1017072-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THAYNA 

SUYANNE SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia THAYNA SUYANNE 

SANTOS DE OLIVEIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 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 

28178830 e arguiu preliminarmente a inépcia da inicial 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 na ID 28327505 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 28341809. É a síntese do necessário. 

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 
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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 

28341809 – folhas 06), no caso, será necessária prova pericial para 

apurar se a rubrica constante no recibo de entrega da Nota Fiscal juntada 

no ID 28178811 pertence à 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. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario 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: 1015755-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATICCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DA COSTA 00330268155 (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) 

SENTENÇA Autos 1015755-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TATICCO 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REQUERIDO: AUGUSTO CESAR DA 

COSTA 00330268155 Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia TATTICO ASSESSORIA 

EMPRESARIAL ajuizou ação cobrança em desfavor de AUGUSTO CESAR 

DA COSTA CABELEREIRO (STUDIO A HAIR). Em síntese, alegou que 

prestou serviços para o promovido e que este deixou de cumprir sua 

obrigação em pagar as mensalidades. Asseverou que houve tentativa de 

receber os valores consensualmente, porém sem êxito. Ao final, postulou 

receber a quantia de R$ 1.452,02 já atualizados. Devidamente citada no ID 

26514771, a parte reclamada deixou de apresentar contestação. Atas de 

Audiência de Conciliação juntada no ID 28188644. 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 26514771), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

28188644) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. 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. 

Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) 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 existência de inadimplência 

contratual, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a promovida a 

pagar as taxas de despesas condominiais que chegam a soma de 

R$1.452,02 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dois 

centavos), corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescidas de 

juros em 1% ao mês desde o vencimento das taxas. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. 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, 
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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: 1008966-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-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 1008966-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA REQUERIDO: MARCELO DE 

ALBUQUERQUE Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia RODRIGO OLIVEIRA BERNANDINO 

SILVA ajuizou ação cobrança em desfavor de MARCELO DE 

ALBUQUERQUE. Em síntese, alegou que prestou serviços, realizando 

procedimento estético de cirurgia plástica na esposa da promovido, e em 

pagamento recebeu um cheque no valor de R$1.720,00, o qual não foi 

pago por ausência de fundos na conta bancária. Asseverou que houve 

tentativa de receber os valores consensualmente, porém sem êxito. Ao 

final, postulou receber a quantia de R$ 1.805,34 já atualizados. 

Devidamente citada no ID 25969739, a parte reclamada deixou de 

apresentar contestação. Ata de Audiência de Conciliação juntada no ID 

25753766. 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 25969739), mas não compareceu à audiência 

de conciliação (ID 25753766) e nem apresentou contestação. Desta forma, 

considera-se revel a parte reclamada. 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. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção 

relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 

da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 

termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) 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 existência de inadimplência 

contratual, o que leva a caracterização da conduta ilícita. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.720,00 (um mil 

setecentos e vinte reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da emissão do título em 03/02/2019 (ID 24188204). Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produzaos 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: 1000016-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUZA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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 1000016-53.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROSEANE 

SOUZA SENA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ROSEANE SOUZA SENA ajuizou reclamação com pedido indenizatória em 

desfavor de OI BRASIL TELECOM 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 
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ID.29581539. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID.29378756 e impugnação à 

contestação ID.29764490. 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 

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$574,18 (ID.27769417). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

o contrato e documentos juntados não são do autor, portanto não há 

nenhum documento que possa comprovar a legitimidade da dívida, Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. 

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID.27769417, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente encontra-se judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já esta 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. 

declarar a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a 

parte reclamada; b. indeferir o pleito indenizatório por danos morais, e c. 

determinar que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie a 
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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, 

fica dispensada a intimação da parte, devendo a secretaria providenciar a 

comunicação para exclusão pelo SERASAJUD. 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: 1022245-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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 1022245-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ANTONIO FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA 

ajuizou reclamação com pedido indenizatório em desfavor do ITAU 

UNIBANCO 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.28755595, e em seguida arguiu 

pela incompetência do juízo. 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.29345836, e 

impugnação à contestação ID.29749739. 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 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. 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 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$240,22, ID.27708524. Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao documento 

juntado no ID.28755601, nota-se contrato de adesão, supostamente 

assinado pela parte reclamante, e ainda extratos de utilização ID.28755602 

com detalhamento de utilização dos serviços prestados pela reclamada. 

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 
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empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido 

produzida perícia técnica para comprovar a autenticidade da assinatura da 

parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autentica a 

referida gravação 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. 

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$786,81, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$11.240,22). 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$1.124,02, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$11.240,22). 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, I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

parte reclamante ao pagamento de: a) R$786,81 (setecentos e oitenta e 

seis reais e oitenta 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) 

R$1.124,02 (hum mil, cento e vinte e quatro reais 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. Diante da improcedência do pleito inicial e da 

condenação em litigância de má-fé, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

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: 1016522-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016522-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia ROSANGELA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO 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 28543028 preliminarmente arguiu a prescrição como 

prejudicial de mérito, a ausência de interesse de agir e a inépcia da inicial 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 28256794 e impugnação ID 28858356. 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 
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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 

24/10/2019 (ID 26056768) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019 

(ID 26056765), ou seja, antes do prazo prescricional. 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 encontra-se inadimplente com o 

pagamento dos honorários sucumbenciais é suficiente para evidenciar o 

interesse processual. Portanto, não havendo razão a arguição preliminar 

de ausência de interesse processual, rejeita-se. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 

não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, 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. 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 28256794), 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$343,66 (ID 26056768). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas (ID 28543029), 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 - 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 412 de 527



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 26056768 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$343,66), 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$343,66 (trezentos e quarenta e três reais e 

sessenta e seis centavos) referente ao contrato 020243271000084CT; 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 

(10/11/2015, ID 26056768) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e 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 
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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: 1016037-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 1016037-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ROSANGELA CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ROSANGELA CARDOSO ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL 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. A antecipação 

de tutela foi concedida, ID 25926474. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28456365 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 improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28197565 e impugnação no ID 2882393. 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$189,96 (ID 25915239). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 2845367, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de adesão e contratação de serviços SMP, 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. 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 
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CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (inexistência de débito), é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 28456368, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$189,96, referente a inadimplência 

da fatura de telefonia vencida em abril/2016. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

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

processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

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

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

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$1.064,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$15.200,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.520,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$15.200,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e: a) revogar a decisão que deferiu a tutela 

provisória de urgência no ID 25926474, cessando integralmente todos os 

seus efeitos; b) julgar procedente o pedido contraposto para condenar a 

parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 189,96 (cento 

e oitenta e nove reais e noventa e seis reais) corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação 

inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) 

e retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para 

que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; c) 

condenar a parte reclamante ao pagamento: c.1) de R$1.064,00 (um mil e 

sessenta e quatro reais), a título de indenização por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; e c.2) das custas e 

dos honorários advocatícios que fixo em R$1.520,00, em decorrência da 

má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. 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: 1016853-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAMPIOLO LANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

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 1016853-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LIVIA 

CAMPIOLO LANDI REQUERIDO: CLARO S.A., NETFLIX ENTRETENIMENTO 

BRASIL LTDA. Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LIVIA 

CAMPIOLO LANDI ajuizou reclamação com pedido condenatório em 

desfavor do CLARO S/A e NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Em 

síntese, alegou que a parte reclamada lançou serviços não contratados 

em sua fatura de consumo que ocasionou cobranças indevidas. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, restituição do valor e 

indenização por danos morais. Devidamente citadas, as partes 

reclamadas apresentaram contestação no ID 28227130 e 28662848, 

sendo que a segunda reclamada arguiu preliminar de ilegitimidade passiva 

e, em seguida, contestaram os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, que não cometeram qualquer ilícito considerando o serviço foi 

devidamente contrato. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28298184 e ausência de impugnação à contestação. 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 28298184), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 
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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. Ilegitimidade passiva. A indicação na 

petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar 

que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, 

depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, 

pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da 

demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 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. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de internet, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição de todos 

os lançamentos impugnados, sempre, respeitando o devido processo legal 

e o contraditório. Esta é a exegese extraída dos artigos 81 a 84 da 

Resolução 632/2014 da Anatel. No caso de inconformismo com a 

cobrança de qualquer lançamento, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca da legitimidade do lançamento. Naturalmente que as provas, a 

serem produzidas pelas concessionárias, para que tenham o devido valor 

jurídico, devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou 

produzidas em respeito ao contraditório e ampla defesa. Em situação de 

similitude a jurisprudência já se manifestou: 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) Em análise do caso concreto e com 

base no conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não 

há qualquer prova do vencimento da fatura cobrada. 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). Pelo outro lado, a parte reclamada tem 

melhores condições de exibir a fatura que esta cobrando, até mesmo por 

que se trata de fato constitutivo de seu direito. 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 houve suspensão dos serviços 

por de débito pretérito e, consequentemente, encontra-se caracterizada a 

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 

cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, 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: 

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS 

MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida 

a indenização por danos morais. 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 da 

cobrança indevida, no valor total de R$137,90. 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, 

proponho rejeitar a preliminar arguida pela segunda reclamada 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 dos débitos lançados na 

fatura de consumo da reclamante; b) indeferir os pleitos indenizatórios por 

danos morais e 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, 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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SENTENÇA Autos 1016371-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILMARA 

LEITE CANDIDO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

GILMARA LEITE CANDIDO ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

BANCO ITAU UNIBANCO 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 28578885 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 2821789 e impugnação no ID 28859667. 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 ANCELAMENTO 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$1.529,98 (ID 26018371). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 28578886 – folhas 08 e seguintes, nota-se que a parte 

reclamada apresentou contrato de adesão aos serviços bancários com 

abertura de conta bancária, 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, 
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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 

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$877,09, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$12.529,98). 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$1.252,99, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$12.529,98). 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 condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$877,09 (oitocentos e setenta e sete reais e nove 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) das custas e dos honorários advocatícios 

que fixo em R$1.252,99, 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
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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 1008607-38.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANGELITA 

SILVA CEZAR - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Processo em fase 

de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia ANGELITA SILVA CEZAR ajuizou reclamação 

com pedido condenatório em desfavor da CLARO SA. Em síntese, alegou 

que a parte reclamada mesmo após pagamento de acordo negativou seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. 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.29431275, arguiu a ausência de relação de consumo e contestou os 

pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou a legitimidade da 

dívida e ausência de ato ilícito. Ao final requereu pedido contraposto. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID.29431275 e impugnação à 

contestação apresentada no ID.29681738. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 418 de 527



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 que são referentes a várias parcelas no valor de R$1.626,16, 

resultado de vários acordos formalizados com a requerente para quitação 

de suas dívidas com a reclamada. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no 

ID.24119034, constata-se que este é insuficiente como prova da quitação, 

pois se trata de documento com valor inferior de todos os acordos 

colacionados pela reclamada ID.29584905, cabe esclarecer que o acordo 

pago pela reclamante é apenas um de três acordos que ela fez e não se 

trata da integralidade do acordo e três parcelas da dívida, assim não se 

refere a dívida reivindicada pela reclamada. 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 à quitação inequívoca 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. 

Cláusula de fidelização. A cláusula de fidelidade consiste num pacto 

acessório em que o fornecedor do produto ou serviço subsidia o preço de 

determinado equipamento, ou parte dele, beneficiando nitidamente o 

consumidor. Por outro lado, o consumidor se comprometa em utilizar seus 

serviços por tempo determinada, pena de multa por rescisão contratual. 

Com base neste pacto bilateral, o notório que a multa está condicionada 

diretamente ao benefício proporcionado ao consumidor. Em outras 

palavras, se não há benefício, não há que se falar em multa. Neste 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 

CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência 

firmada no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de 

fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que o 

assinante recebe benefícios e em face da necessidade garantir um 

retorno mínimo em relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no 

REsp 1.204.952/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira 

Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. 

Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2009.3. (...). (STJ 

AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 05/02/2013) Ademais, 

diante do princípio da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do 

Código Civil), se o equipamento subsidiado, ou o serviço a ser prestado, 

apresentar vício que neutralize o benefício prometido ao consumidor, este 

fica também desonerado da multa rescisória. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL – DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURADO – DECADÊNCIA – MATÉRIA 

PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA – MULTA CONTRATUAL – 

CLÁUSULA DE FIDELIDADE – AFASTADA - DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta informação prévia da acerca da 

ausência de suporte técnico suficiente para atender o consumidor e 

possibilitar o uso do serviço contratado com a operadora configura defeito 

na prestação do serviço e é causa suficiente para a rescisão do contrato. 

A multa por rescisão contratual decorrente de cláusula de fidelidade, por 

si só, não é abusiva. Porém, não há que se falar em cobrança de multa 

quando a rescisão foi causada por ato ilícito praticado pela empresa 

operadora de serviços de telefonia. Deve ser mantido o quantum 

indenizatório arbitrado a título de dano moral quando fixado segundo as 

limitações das balizas impostas pelo princípio da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT Ap, 62338/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/05/2012, Data da 

publicação no Neste contexto, em exame do contrato juntado nos autos 

pela própria parte reclamada (ID.29584911, fl. 4, cláusula 3.3, em negrito), 

nota-se que a cláusula de multa foi celebrada de forma clara e em 

destaque, pois estabeleceu expressamente que em caso de rescisão 

motivada exclusivamente pela reclamante esta deveria pagar R$ 50,00 

referente a cada acesso (linha telefônica) multiplicado pelo número de 

meses restantes. Portanto, diante do exposto e considerando que a parte 

reclamante recebeu inúmeros benefícios, como ela própria admitiu na 

inicial e ainda não comprovou nenhum defeito no serviço prestado, 

nota-se que não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada e nem 

razões jurídicas que justifique a nulidade da referida cláusula. 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 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID.29584904, é possível apurar que a 

parte reclamante ainda deve a quantia de R$16.549,38 (dezesseis mil 

quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), referente a 

inadimplência da parte reclamante. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser acolhido. 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, e: a. julgar procedente o pedido contraposto para condenar a parte 

reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$16.549,38 

(dezesseis mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil); e b. revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de 

urgência no ID.24189066, cessando integralmente todos os seus efeitos; e 

c. indeferir o pedido condenatório em custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Diante da 

improcedência do pleito inicial e da procedência do pedido contraposto, 

para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença, 

retifique-se o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 
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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 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: 1018026-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SENAMI BALBINA FONSECA DA COSTA (INTERESSADO)

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):

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 1018026-82.2019.8.11.0001 INTERESSADO: SENAMI 

BALBINA FONSECA DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia SENAMI BALBINA FONSECA DA COSTA ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais TELEFONICA BRASIL 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 28799626 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 Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 28592471 e impugnação ID 

28887137. 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 28592471), 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 
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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$111,11 (ID 26434696). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas e relatórios (ID 28799627 e 28799628), 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). 
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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 26434696 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$111,11), 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$111,11 (cento e onze reais e onze centavos) 

referente ao contrato 0336792472; 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 
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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 (13/05/2019, ID 26434969) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o 

pedido contraposto; e 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 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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do CPC, proponho a extinção do feito com resolução de mérito. Transitada 

em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina 

Cezario 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: 1016818-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI KASSIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1016818-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KARINI 

KASSIA DE ALMEIDA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia KARINI KASSIA DE ALMEIDA 

ajuizou reclamação com pedido condenatório em desfavor de IUNI 

EDUCACIONAL S.A. Em síntese, alegou que a parte reclamada negativou 

seu nome por supostas mensalidades não pagas ocorre que a reclamante 

é aluna bolsista do Prouni, assim dívida reivindicada seria ilegítima. 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. 27585791 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou que 

legitimidade da dívida e ausência de ato ilícito. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID. 28297216 e impugnação à contestação 

apresentada no ID.28372263. 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. Respaldo contratual da cobrança. Qualquer 

modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da 

Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades livres dos pactuantes. Vale 

destacar que a liberalidade contratual deve logicamente respeitar os limites 

da lei e da função social dos contratos. Neste sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO 

NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DE COMODATO. REEXAME 

DE PROVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECUSA NA ENTREGA DO IMÓVEL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO QUE 

JUSTIFICA AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) IV - A liberalidade e a autonomia da 

vontade contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da 

função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos 

mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de 

"cláusula constituti" em escritura de dação em pagamento com previsão de 

retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. 
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HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 

05/10/2009) Neste contexto, quanto ao valor da cobrança, as partes 

devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a 

função social do contrato. Em exame do conjunto fático probatório, 

constata-se que a parte reclamada não apresentou o contrato celebrado 

com a reclamante, tornando-se indevida a cobrança formulada por 

ausência de previsão contratual. Neste contexto, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, impõe consignar que o consumidor tem direito à 

“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”. Diante disso e considerando que a 

empresa reclamada possui plenas condições de comprovar o teor 

pactuado, tenho-a como verossímil as alegações da parte reclamante 

diante da ausência de prova em sentido contrário. Além da 

verossimilhança, entendo que o consumidor é também hipossuficiente 

para comprovar o real teor pactuado, pois, na prática, muitas vezes a 

cópia do contrato não é fornecido ao consumidor. Pela ausência 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 efetivamente houve cobrança sem amparo contratual, 

em desrespeito a autonomia da vontade. Portanto, considerando que a 

parte promovida não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor 

proposto é indevida e a conduta é considerada 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 

cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, 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: 

COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS 

MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Só deve ser reputado como dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Dessa maneira, a 

simples cobrança indevida, sem comprovação da negativação do nome do 

autor, configura mero aborrecimento, sendo incabível o recebimento de 

indenização por danos morais. Como pressupostos para a repetição do 

indébito, são exigidas as comprovações, a cargo do requerente, de que 

houve o pagamento indevido que o mesmo se operou por erro daquele que 

o praticou, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Não 

restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade 

prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples. 

Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 

2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, 

observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da 

causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do 

serviço. (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/0019, Data de Publicação: 

13/09/2019) 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) declarar a inexistência do débito em nome da 

parte reclamante junto a parte reclamada; e b) indeferir o pleito 

indenizatório de danos morais. 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: 1018042-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA RODRIGUES PELEGRIM (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:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-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 1018042-36.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA 

FERNANDA RODRIGUES PELEGRIM REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). CLAUDIA RODRIGUES PELEGRIM ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS 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 28723305 e arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial 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 na 

ID 28592475 e impugnação à contestação apresentada no ID 28891135. É 

a síntese do necessário. Considerando que a atividade jurisdicional é 
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distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

28891135), no caso, será necessária prova pericial para apurar se as 

rubricas constantes no pedido de produtos e cadastro de vendedor 

juntados no ID 28723325 e 28723318 pertencem à 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. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezario 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: 1018117-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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 1018117-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILVANA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia SILVANA RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais em desfavor de BANCO SANTANDER 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 

28449696 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 improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28592460 e impugnação no ID 

28808111. É a síntese do necessário. Valor da causa. Toda petição inicial, 

inclusive aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve 

indicar precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, 

incisos V, do CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da 

pretensão formulada de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 

292 do CPC. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 

DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. 

VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo 

econômico a ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva 

conteúdo meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca 

da inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor 

atribuído à causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, por demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. 

Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC, 

nas ações indenizatórias o valor da causa deve ser indicado de acordo 

com a pretensão formulada, inclusive do dano moral. No caso em análise, 

nota-se que a parte reclamante postula a indenização por danos morais a 

ser arbitrado por este Juízo e atribui ao valor da causa à quantia de 

R$672,14. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a pretensão 

econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC, o 

valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$10.000,00, valor 

máximo geralmente estipulado pela Turma Recursal. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 
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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$672,14 (ID 26461382). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio de 

ligação telefônica de atendimento em call center, juntado no ID 28449693, 

nota-se que a parte reclamante confirmou a possuir cartão de crédito do 

Banco Santander Bandeira Master. 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 sua legitimidade e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia fonética para comprovar a 

autenticidade da voz da parte reclamante, no caso em exame, considero-a 

como autentico a referida gravação diante da ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o 

referido áudio, nota-se que foram identificados dados da parte reclamante 

(nome completo: Silvana Rodrigues da Silva, CPF: 004. 278.911-75, e que 

a fatura com vencimento em 16/01 estava em aberto, mas que 

provavelmente efetuaria o pagamento até 14/01) evidenciando a 

contratação. Relevante consignar também que a gravação telefônica não 

agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 

5º, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos 

interlocutores. Neste sentido: REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCUSSÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM 

DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação telefônica realizada por um dos 

interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, sendo apta sua 

utilização no convencimento do juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg no 

AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 

em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) 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 

praticada. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o 

exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade 

civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum 

indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação do 

devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

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

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

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, e condenar a parte reclamante ao pagamento: a) 

de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de 

má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; e b) das 

custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00, em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

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/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013981-35.2019.8.11.0001
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ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1013981-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON 

APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A 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 

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 
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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 

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. 
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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) determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no 

prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, 

inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, 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, fica dispensada a intimação da parte, 

devendo a secretaria providenciar a comunicação para exclusão pelo 

SERASAJUD. c) condenar a parte reclamada, a 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 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 Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016378-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORMENDES NEVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016378-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORMENDES 

NEVES DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA 

FERNANDA AMARAL SEGUNDO, ANGELICA SILVA RODRIGUES POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016379-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1016379-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EURIPEDES 

ALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1012685-75.2019.8.11.0001

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:

JEFFERSON SOUZA CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 2º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016392-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY MARIA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016392-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOCINEY MARIA 

DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO THOMÉ 

DA CRUZ 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: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016393-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUETKMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016393-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

LUETKMEYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA 

ALMEIDA DOS SANTOS, ALDEYR LIMA DE MELO POLO PASSIVO: PAULO 

CESAR DE ALBUQUERQUE 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: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016397-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FRANCISCO XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016397-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

FRANCISCO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA, MAXWELL LATORRACA DELGADO, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA 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: 2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016400-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016400-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARCI ANTUNES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO ANTUNES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 28/05/2020 
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Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016403-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO XAVIER CERCI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MALHADO CARVALHO (REU)

LOURIVAL MALHADO CARVALHO (REU)

 

PROCESSO n. 1016403-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

XAVIER CERCI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES POLO PASSIVO: RAFAEL MALHADO CARVALHO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 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: 1016415-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA FERREIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016415-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA RITA 

FERREIRA PAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CAIXA SEGURADORA 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: 

01/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016417-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CONCEICAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016417-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR 

CONCEICAO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016422-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016422-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO GUSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAILTON FERREIRA 

DE AMORIM POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1004440-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA 02 Data: 19/09/2019 Hora: 08:00 . *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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015405-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015405-15.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DJANIRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, 

com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013191-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013191-51.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOILSON BENEDITO DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido 

de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de 

que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019026-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019026-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VICTORIA OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido 

de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de 

que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019084-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA PEREIRA DE MOURA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso 

inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, 

não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, 

intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do 

imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de 

Análise de Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022397-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022397-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). Por fim, 

proceda-se ao desentranhamento dos documentos constantes do id. 

30883798, por tratar-se de peças estranhas aos autos, conforme 

requerido pelo autor (id. 31098564). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018684-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JACY MONTEIRO MOURAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016695-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTERGNON MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016695-65.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ESTERGNON MARTINS DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido 

de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de 

que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou 
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qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016913-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA ANDRESSA DA SILVA XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016913-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILDA ANDRESSA DA SILVA XIMENES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso 

inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, 

não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, 

intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do 

imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de 

Análise de Recurso). Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014143-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014143-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES EXECUTADO: ANA 

PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se pela decisão de id. 30048613, determinada a penhora on-line 

em desfavor da parte executada, a qual restou, parcialmente, positiva, 

conforme irrompe do extrato (id. 30550832), no valor de R$ 548,19 

(quinhentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos). Assim, antes 

da análise do pedido de id. 30824098, intime-se a parte credora, a fim de 

que, no prazo de 05 dias, apresente planilha de cálculo detalhada e legível, 

demonstrando o valor atualizado do débito, em que conste todos os 

parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de 

juros e correção monetária),excluindo o saldo supramencionado, sob pena 

de arquivamento. Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Não havendo manifestação da parte, com fulcro no 

artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito até a 

manifestação da parte interessada. Deixo registrado que decorrido o 

prazo de um ano, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente 

(artigo 921, § 4º, do CPC). Arquive-se provisoriamente. Com a 

apresentação dos cálculos atualizados, renove-se a conclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. MARIA APARECIDA 

FERREIRA FAGO Juíza de Direito

Despacho 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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017413-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI REQUERIDO: ENERGISA 

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

o Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar a 

guia e o comprovante de pagamento do preparo, sob a pena de deserção, 

nos termos do § 1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 80, do 

Fonaje. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011280-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ALVES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA OAB - MT26208/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011280-04.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: VICENTE ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA, ACE SEGURADORA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL, SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. A parte 

promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, 

todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016433-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS EDUARDO SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1016433-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MATEUS 

EDUARDO SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 01/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de abril de 2020 (Assinado 
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Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018532-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018532-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LAUDELINA DA COSTA GARCIA REQUERIDO: BRADESCO 

SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se 

que a parte promovida interpôs Recurso Inominado (id. 30482601), no 

entanto, a peça encontra-se incompleta. Diante disso, intime-se a 

recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada do 

documento necessário, sob pena de não recebimento do recurso. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). 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: 1016437-21.2020.8.11.0001

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:

MARCIO DA CRUZ PINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016437-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH POLO PASSIVO: 

MARCIO DA CRUZ PINHO 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: 01/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016440-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE GUSMAO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA CARAS SA (REU)

 

PROCESSO n. 1016440-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LOURDES DE 

GUSMAO E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEBER IRINEU 

RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: EDITORA CARAS 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: 2ª JEC Data: 

01/06/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016379-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016379-18.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EURIPEDES ALVES PEREIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS”, ajuizada por EURIPEDES ALVES PEREIRA em face de BANCO 

BMG S.A. A parte promovente alega, em síntese, que o desconto efetuado 

em benefício de aposentadoria é indevido, pois desconhece o empréstimo, 

supostamente contratado com a empresa reclamada. Esclarece que é 

cliente da parte promovida, por cujo contrato de prestação de serviços 

bancários é titular da conta corrente n.º 22192-9, sediada na agência n.º 

810, bem como informa que celebrou um contrato de empréstimo, no mês 

dezembro/014, que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de 

R$ 274,43 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

Enfatiza, o autor, que foi surpreendido com um depósito, realizado em sua 

conta bancária, no valor de R$ 6.753,49 (seis mil e setecentos e cinquenta 

e três reais e quarenta e nove centavos), conforme extrato previdenciário, 

por meio do qual descobriu o novo acordo, firmado no dia 04.01.020. 

Diante disso, imediatamente, entrou em contato com a empresa requerida, 

quando foi informado da inclusão do provável “refinanciamento” para 

desconto em folha de pagamento. Relata que: ... “não contratou, bem como 

não assinou qualquer contrato com a ré e solicitou que a mesma 

informasse os dados bancários para a devolução dos valores creditados 

na conta corrente da mesma. O valor então foi devolvido (Doc.06 – Extrato 

bancário) para a Reclamada, ficando claro que dessa forma a operação 

havia sido cancelada.”. O autor destaca, também, que, “mesmo após a 

devolução do valor, a Reclamada faz constar em seu extrato de 

empréstimos obrigação com a empresa Reclamada em novas 72 parcelas 

(doc. 07 – extrato 72 parcelas) ou seja, todo o valor depositado foi 

estornado e o Autor recomeçou a pagar uma nova divida que ele NÃO 

CONTRATOU E NÃO FEZ USO em novas 72 parcelas”. No entanto, 

segundo afirmado pela parte reclamante, jamais solicitou a mencionada 

contratação e, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) b) 

CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars e initio litis, nos 

moldes do Art. 311 do CPC, para que seja determinada a ré a obrigação de 

fazer constar término de empréstimo em janeiro de 2021 conforme 

fundamentação anexa; (...)” 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 
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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, irregularidade quanto à 

renovação do contrato de empréstimo consignado firmado com a empresa 

promovida, porquanto desconhece a suposta autorização para tal negócio 

jurídico. Pede, pois, liminarmente e em síntese, como transcrito alhures: 

“(...) b) CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA, inaudita altera pars e initio 

litis, nos moldes do Art. 311 do CPC, para que seja determinada a ré a 

obrigação de fazer constar término de empréstimo em janeiro de 2021 

conforme fundamentação anexa; (...)” Todavia, da análise das razões 

expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, 

nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a aparente 

relevância do fundamento invocado, as alegações estão fundadas em 

informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a 

concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, 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. 

Dessa forma, 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 à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015938-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015938-37.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada 

por FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS em face de BANCO DO 

BRASIL S.A. Do exame dos autos, observo que a parte promovente, pela 

petição de ID. 31272739, pede a reconsideração da decisão que indeferiu 

a tutela de urgência pretendida, lançada no dia 13.4.020 (ID. 31168118). 

Ocorre que, na manifestação supracitada (ID. 31272739), a parte autora 

noticia novos argumentos à presente demanda, relatando, em síntese, 

que, “vale também rememorar quanto a pandemia enfrentada mundialmente 

e o decreto de calamidade decretado, devendo pessoas do grupo de risco 

permanecerem em isolamento social. O autor, como já norteado na peça 

inicial, possui 93 (noventa e três) anos de idade e não pode circular 

livremente por espaços com aglomerações populares, pois corre altíssimo 

risco de contrair a moléstia Covid-19”. Pede, pois, ao final, o deferimento 

da liminar: “(...) Ante o exposto, requer a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO 

PROFERIDA e seja concedida LIMINARMENTE a tutela de urgência com a 

finalidade de Vossa Excelência ORDENAR que o banco réu possibilite que 

o procurador do autor, munido de procuração pública, possa realizar 

transações bancárias, principalmente no que concerne a saques de 

valores, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a 

ser estipulada por Vossa Excelência, sendo ao final revertida em favor da 

requerente”. É o relatório. DECIDO. Da análise da questão posta, dantes 

narrada, e atenta à informação da parte promovente, no ID. 31272739, 

concluo, agora, pelas novas razões esposadas, que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. Isso porque 

se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Outrossim, tratando-se de antecipação 

de tutela específica, prevista no artigo 497, do CPC, limita-se, para sua 

concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, nos seguintes termos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 

16.03.2015) Dessa forma, como se vê, dispõe essa norma legal (artigo 

497, do Código de Processo Civil), que, na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

Verifica-se, no caso, que a parte autora, em sua petição, necessita dos 

valores a serem sacados para a aquisição de mantimentos, medicamentos 

e pagamento de faturas dos serviços essenciais. Acerca disso, NELSON 

NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 

p. 857, asseveram: “3. Tutela inibitória. Destinada a impedir, de forma 

imediata e definitiva, a violação de um direito, a ação inibitória, positiva 

(obrigação de fazer) ou negativa (obrigação de não fazer), ou ainda, para 

a tutela das obrigações de entrega de coisa (CPC 461-A), é preventiva e 

tem eficácia mandamental. A sentença inibitória prescinde de posterior e 

seqüencial processo de execução para ser efetivada no mundo fático, 

pois seus efeitos são de execução latu sensu”. O Professor Luiz 

Guilherme Marinoni, em sua obra A Antecipação da Tutela, 7ª edição, 

editora Malheiros, p. 84 e 112, ao disciplinar sobre ação inibitória e tutela 

do adimplemento da obrigação na forma específica, é claro ao afirmar: “A 

tutela inibitória pode ser classificada como uma tutela preventiva e 

específica. Preventiva porque voltada para o futuro; específica porque 

destinada a garantir o exercício integral do direito, segundo as 

modalidades originariamente fixadas pelo direito material. (...) Não há 

dúvida de que a tutela do adimplemento da obrigação na forma específica 

pode ser obtida através das técnicas presentes nos artigos 461 do Código 

de Processo Civil e 84 do Código de Defesa do Consumidor”. A propósito, 

embora o dispositivo faça referência à “obrigação”, é de se entender, em 

atenção ao que dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que se 

aplica a toda prática ilícita advinda do não cumprimento de um dever. 

Partindo dessas premissas, na espécie, a plausibilidade do direito 

substancial invocado, a mostrar a relevância do fundamento, encontra 

guarida no artigo 3º, § 2º, da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 

qual prevê a prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos de 

idade, in verbis: “Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
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educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(...) § 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores 

de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre 

preferencialmente em relação aos demais idosos”. (grifei). Desta maneira, 

o ordinário prazo de 05 (cinco) dias justificar-se-ia para o cadastramento 

sistêmico em favor de pessoas que não estão no grupo dos mais 

vulneráveis, o que evidentemente não é o caso, considerando tratar-se de 

idoso com 93 (noventa e três) anos. Assim, tento em vista o transcurso do 

prazo de 03 (três) dias da inclusão da procuração sem autorização 

bancária do saque, concluo, neste momento, ser razoável a concessão da 

medida pleiteada, porquanto em homenagem à tutela legal protetiva do 

referido grupo, dantes especificado. De outro lado, é cristalino o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, mormente porque a 

parte autora pode ser prejudicada pelo supramencionado impedimento. 

Diante do exposto, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência antecipada, 

para determinar que a parte promovida, “possibilite que o procurador do 

autor, munido de procuração pública, possa realizar transações 

bancárias, principalmente no que concerne a saques de valores, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas” na forma do peticionado. Arbitro, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. Intimem-se. 

Cumpra-se, por meio de Oficial de Justiça, ante a urgência que o caso 

requer. Aguarde-se audiência de conciliação, que se avizinha (27.5.020, 

às 15h40). Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021973-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021973-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A VistoVistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017323-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017323-54.2019.8.11.0001. 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018270-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018270-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022074-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022074-84.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005794-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPLUS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005794-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCAS MENDES RIOS REQUERIDO: ODONTOPLUS CLINICA 

ODONTOLOGICA LTDA - EPP Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - 

Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - A parte 

contrária deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contrarrazões. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - 

Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018296-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARIA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018296-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANESSA MARIA DE ALMEIDA ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018347-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018347-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021265-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/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 DECISÃO Processo: 1021265-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZA DA SILVA GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020339-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON MIRANDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020339-16.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLITON MIRANDA DE ARRUDA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009422-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NERIE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009422-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CINTIA NERIE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. 

Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017480-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA IZABEL GODOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

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 DECISÃO Processo: 1017480-27.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA IZABEL GODOES REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Encaminhem-se os autos 

à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021147-21.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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 DESPACHO Processo: 1021147-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PLINIO ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão 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))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018154-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIVALDO CASTAGNO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, 

etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos 

os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005618-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ROSA CORREA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Processo: 1005618-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE ROSA CORREA CORDEIRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013545-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013545-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE RICARDO DE SOUSA LOPES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça à 

parte autora, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - 

Recebo ambos os recursos inominados no efeito devolutivo, porquanto 

não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43 da Lei 9.099/95). III – A 

promovente apresentou as contrarrazões (id. 29561398). IV – Intime-se a 

recorrida (BANCO BRADESCO AS), para que apresente as contrarrazões, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo. V - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. VI- Intimem-se. Cumpra-se. Maria Aparecida Ferreira 

Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019328-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019328-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ORLANDO DOS SANTOS LARA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - 

Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011577-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011577-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - 

Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - 

Contrarrazões juntada nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1020633-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS LIMA (EXECUTADO)

DANILO GADELHA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020633-68.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: DANILO GADELHA NEVES, KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS 

LIMA Vistos, etc. 1. Considerando que veículos terrestres são bens 

prioritários no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso IV do CPC), 

procedo, neste instante, ao comando pelo sistema RENAJUD em busca de 

veículos disponíveis para a garantia do juízo. 2. Diante da existência de 

veículos, REALIZO a restrição do referido veículo. Segue o comprovante 

de resposta do RENAJUD, o qual, o constituo, para todos os efeitos legais, 

como Termo de Penhora. 3. Todavia, nota-se que o bem localizado 

encontra-se com alienação fiduciária. Por esta razão, oficie-se ao 

DETRAN/MT solicitando que, no prazo de 10 dias, informe o número do 

RENAVAN do veículo penhorado e o nome da instituição financeira 

credora da alienação fiduciária. 4. Com a resposta do DETRAN/MT, 

oficie-se a referida instituição financeira solicitando que, no prazo de 10 

dias, informe se o contrato, objeto da alienação fiduciária, já se encontra 

quitado e, caso negativo, o valor do saldo devedor. 5. Com a resposta da 

instituição financeira, intime-se a parte credora para que, no prazo de 10 

dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena 

da continuidade da execução sob o bem penhorado. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017799-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DIAS TASCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017799-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA DIAS TASCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010053-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010053-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SOLANGE DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante 

da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013105-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE EUZEBIO VIANNA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013105-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELE EUZEBIO VIANNA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas 

nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019168-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019168-24.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VIVIANE SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, 

do regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos 

recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015144-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI OAB - MT6267/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):
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MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015144-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015826-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015826-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005092-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Encaminhem-se os autos 

à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015275-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELY SUZANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA CRISTINA SACHI OAB - SP290991 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015275-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GLEICIELY SUZANA DE GUSMAO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Vistos, etc. I – Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II – A parte contrária deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões. III – 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016587-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN VALEJO CURADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016587-36.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JONATHAN VALEJO CURADO REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos 

os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. III - Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013438-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAINILTON AGUIAR LEITE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE OAB - MT14680/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):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013438-32.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CLAINILTON AGUIAR LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. III 

- Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria 

Aparecida Ferreira Fago Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001553-84.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDERSON JOSE DE LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 

I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os 

demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida 

Ferreira Fago Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002036-17.2020.8.11.0001 

Reclamante: ROSIMEIRE DE SOUZA RIBEIRO Reclamado: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Opino. Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por ROSIMEIRE DE 

SOUZA RIBEIRO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., onde 

alega a reclamante que não possuiu qualquer débito com o banco 

reclamado que pudesse ensejar seu nome nome nós órgãos de proteção 

ao crédito. Em contestação, o Reclamado alega inexistência de ato ilícito e 

que a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre da ausência de pagamento de cartão de crédito que por ela foi 

contratado e utilizado, pleiteando pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, na qual o reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que a reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que o reclamado se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou por meio de 

faturas que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito é proveniente do cartão de crédito que por ela foi contratado, 

utilizado e não pago. Vale ressaltar que a Reclamante, na inicial, apenas 

arguiu desconhecer o débito que estava sendo cobrado, vindo a alegar a 

inexistência de relação jurídica na impugnação à contestação, com a 

finalidade de se beneficiar com a respectiva alegação. Como sabido, 

embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, 

incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus 

do qual, na casuística, a autora não se desvencilhou. De fato, o reclamado 

não fez juntada de qualquer contrato assinado pela autora. Ocorre as 

faturas apresentadas pelo banco são suficientes a demonstrar que o 

débito é devido. Vale ressaltar, ainda, que inexiste nos autos qualquer 

elemento probatório que demonstre a situação vivenciada pela autora 

ocasionou lesão aos seus atributos personalíssimos. Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

do reclamado, não há que se falar em declaração de inexistência do débito 

e a ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa do 

Reclamado na ocorrência do fato danoso. A propósito, colaciono decisão 

nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO NÃO EFETIVADO. FATURAS 

NÃO PAGAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO QUE SE DEU DE FORMA LEGÍTIMA, 

EMBORA COM VALOR EQUIVOCADO. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO 

DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008814733, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em: 13-04-2020)” “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ORIGEM DO DÉBITO 

DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FATURAS DO 

CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

COMPROVADAMENTE UTILIZADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DE REALIZAR PROVA MÍNIMA DOS 

FATOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO.(Recurso Cível, Nº 71009173907, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 

19-02-2020” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ROSIMEIRE DE SOUZA RIBEIRO em face de 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022221-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. O pedido formulado pelo 

Reclamado, de rejeição da concessão de justiça gratuita pleiteado pelo 

Reclamante não merece acolhimento, pois as causas em trâmite perante 

os Juizados Especiais, no primeiro grau, independem de pagamento de 

custas, taxas ou despesas congêneres, consoante inteligência do art. 54, 

da Lei 9.099.1995. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

banco Reclamado, porquanto o fato de o autor ter sido vítima de golpe ou 

não, não exime a sua responsabilidade de responde a presente ação, uma 

vez que conforme extrado do SPC.SERASA apresentado pelo autor, foi 

quem realizou a inclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, detendo, portanto, legitimidade para responder a presente ação. 

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais movida por SIDINEY DE MAGALHAES FILHO em face de BANCO 

DO BRASIL S.A., onde alega a reclamante que não possuiu qualquer 

débito com o banco reclamado, e que foi surpreendido com a inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dois débitos que alega 

desconhecer. Em contestação, alega o Reclamado que o autor contratou 

por meio de CDC automático pelo atendimento MOBILE, em 05.02.2019, 

empréstimo pessoal, confirmando a sua senha pessoa e intransferível, 

pleiteando ao final a improcedência dos pedidos formulados na petição 
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inicial. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual o reclamado 

encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do que o 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que o 

reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 

373, II), e comprovou por meio de extratos que o Reclamante contratou 

empréstimos pessoais que deixaram de ser adimplidos. Nesse ponto, é de 

se dizer que a contratação foi realizada por meio de aporte de senha 

pessoal e a presunção que se impõe é que as operações financeiras 

realizadas por meio de senha pessoal foram realizadas por seu titular já 

que as senhas são de caráter pessoal, sigilosas e intransferíveis. Vale 

ressaltar que o reclamante, na inicial, apenas arguiu desconhecer os 

débitos que estavam sendo cobrados, afirmando apenas na impugnação a 

inexistência de relação jurídica. Como sabido, embora aplicáveis à 

hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a 

fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar 

suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o autor 

não se desvencilhou. De fato, o reclamado não fez juntada de qualquer 

contrato assinado pelo autor. Ocorre que há esclarecimento nos autos de 

que o empréstimo ocorreu mediante uso de senha pessoal o que, como já 

salientado, presume-se que tenha sido realizado pelo próprio titular, o qual 

detém o dever de cuidado de seus dados pessoais. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que o débito é devido e 

decorre da ausência de pagamentos dos empréstimos por ele 

contratados. Portanto, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida por parte do reclamado, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano moral, uma 

vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa do Reclamado na ocorrência do fato danoso. A 

propósito, colaciono decisão nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

INSCRIÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. Documentação aportada aos 

autos pelo réu comprobatória da realização de empréstimo do tipo “CDC”, 

efetuado em terminal de autoatendimento mediante o uso de cartão e 

senha pessoal, o qual não gera via física de contrato, mas um 

demonstrativo da operação. Caso em que haveria o autor de comprovar o 

pagamento dos valores tomados através da operação realizada na via 

eletrônica, o que não fez. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080563968, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em: 06-06-2019)” “RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. 1. Autora que afirma desconhecer a dívida cobrada, pela 

qual seu nome foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. O 

Banco comprova a abertura de conta junto à instituição e a contratação de 

empréstimo via caixa eletrônico, mediante uso do cartão e senha pessoal, 

acostando cópia do extrato bancário da autora. 3. Na audiência de 

instrução, a autora confirma que realizou o referido empréstimo, mas não 

quitou todas as parcelas previstas, por falta de condições financeiras. 4. 

Parte ré que se desincumbiu do seu ônus de prova, previsto no art. 373, II, 

do CPC, c/c art. 6º, VIII do CDC. Documentos corroborados pela versão da 

autora em audiência, e pela espécie do empréstimo feito mediante posse 

do plástico e uso da senha, que é pessoal e intransferível. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM FULCRO NO ART. 46 

DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71006570345, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 07-02-2017)” Isto posto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SIDINEY DE 

MAGALHAES FILHO em face de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLANDO PEREIRA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1002184-28.2020.8.11.0001 

Reclamante: ANTONIO ORLANDO PEREIRA BRANCO Reclamada: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTONIO ORLANDO PEREIRA BRANCO em 

desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais 

e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo 

desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da 

lide. Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Pretende o autor a condenação da reclamada em indenização por danos 

morais, em decorrência da inclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, referente a uma dívida no valor de R$ 189,75 (cento e 

oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), alegando inexistência de 

relação comercial que pudesse justificar a cobrança do débito. Em defesa, 

a reclamada alegou que a inserção dos dados do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito ocorreu em virtude de ter deixado de adimplir as 

faturas do plano de telefonia contratado, pleiteando ao final pela 

improcedência da ação e a condenação do Reclamante no pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação 

do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pelo autor caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas 

pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do terminal 

telefônico na residência do reclamante. Por outro lado, demonstrou o autor 

que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débito não comprovado. Assim, não logrando êxito em 

comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a inscrição 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pelo autor, deve o débito discutido nos autos ser declarado 

ilegal e julgado improcedente o pedido contraposto, respondendo a parte 

Reclamada, inclusive, por eventual fraude. Do mesmo modo, merece 

procedência o pedido de condenação da reclamada por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por um débito 

não comprovado. A propósito, averbe-se aresto pertinente: APELAÇÃO 
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CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. - 

INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR PARTE DA RÉ. 

TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da reclamada e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 189,75 (cento e oitenta e nove reais 

e setenta e cinco centavos), discutido nos autos; CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código 

Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A 

correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos 

termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação 

aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, 

deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a 

inscrição indevida (19.08.2018), conforme Súmula n. 54 do STJ. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012727-27.2019.8.11.0001
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LEONELCO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0010170A 

(ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA PROCESSO: 1012727-27.2019.8.11.0001 

RECLAMANTE: LEONELCO PEDRO DA SILVA RECLAMADO: BANCO 

BRADESCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por LEONELCO PEDRO DA SILVA em 

desfavor do BANCO BRADESCARD S/A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária 

a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Inexistindo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Narra o autor, 

na petição inicial, que efetuou o pagamento da fatura de cartão de crédito 

com vencimento em abril de 2019 e solicitou o cancelamento. Porém, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado, por um débito de R$ 112,71 (cento e 

doze reais e setenta e um centavos), relativo ao cartão que solicitou 

cancelamento. Em razão do ocorrido, requer a declaração de inexistência 

do débito e a condenação do Reclamado por danos morais. O Banco 

Reclamado, em defesa, alega que a cobrança é devida, e esclarece que a 

cobrança se deve ao fato de o Autor ter realizado o pagamento parcial da 

fatura com vencimento em 13.02.2019, de modo que o saldo devedor foi 

financiado na modalidade de crédito rotativo, conforme prevê a Resolução 

do Bacen n° 4.549, de 26.01.2017, com início da vigência em 03 de abril de 

2017, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde o reclamado está mais apto a provar 

o insucesso da demanda do que o autor a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe ao Banco Reclamado comprovar a veracidade de 

sua alegação na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, concluo que o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, 

do CPC) e comprovou nos autos, por meio de faturas, que o autor realizou 

o pagamento parcial da fatura de cartão de crédito com vencimento em 

13.02.2019, de modo que o saldo foi financiado na modalidade de crédito 

rotativo. O Art. 1º, da Resolução do Bacen n° 4.549, de 26/01/2017, prevê: 

“O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos 

de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no 

vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de 

crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. 

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de 

crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz 

respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a 

qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.” Veja-se 

que na fatura com vencimento em março e abril de 2019 constou o 

financiamento do saldo devedor e as cobranças das compras efetuadas 

por meio do cartão de crédito, e que viriam nas faturas posteriores. 

Cumpre esclarecer, ainda, que o autor tinha conhecimento de que o saldo 

devedor poderia ser financiado, pois constante a previsão na fatura de 

cartão de crédito. No caso presente, entendo que caberia ao autor 

demonstrar que efetuou o pagamento integral do saldo devedor do cartão 

de crédito financiado, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 
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do reclamado, que está cobrança de algo que lhe é devido, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito e a ocorrência de dano 

moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade 

entre e o ato e o dano e a culpa do reclamado na ocorrência do fato 

danoso. A propósito, colaciono decisão nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA DE 

ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO E IOF ROTATIVO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Autora que efetua o 

pagamento da fatura do cartão com atraso de vinte e cinco dias – Sistema 

que entende ter a autora aderido ao refinanciamento da fatura - 

Lançamento de encargos de refinanciamento cobrados subsequente – 

Ausência de irregularidades – Contrato firmado entre as partes que prevê 

as respectivas cobranças – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJSP; Apelação Cível 1009227-96.2019.8.26.0562; Relator (a): Marino 

Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 

05/04/2020)” Isto posto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por LEONELCO PEDRO 

DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCARD S/A, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FRANCA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001340-78.2020.8.11.0001 

Reclamante: ELTON FRANCA BARBOSA Reclamado: BANCO ITAUCARD 

S/A Vistos, etc., Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. Narra o autor, na inicial, que vem adimplido as parcelas do acordo 

firmado com o Reclamado para pagamento de débitos provenientes do 

cartão de crédito. Contudo, o Reclamado incluiu indevidamente seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito referente a parcela adimplida, 

requerendo ao final a declaração de inexistência do débito e a sua 

condenação por danos morais. O Reclamado, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito, pois o autor não vem pagando regularmente as 

parcelas do acordo firmado, requerendo ao final a improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Pois bem. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim 

estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) Assim sendo, após detida análise dos 

autos, tem-se que merece ser acolhido o pedido formulado na exordial. 

Resta incontroverso nos autos a renegociação de dívida de cartão de 

crédito firmado pelo autor com o banco reclamado. Embora o Reclamado 

alegue não ter recepcionado o pagamento das parcelas do acordo firmado 

pelo autor, este comprovou que a parcela em discussão, com vencimento 

em 01.12.2019 foi paga no mesmo dia, conforme faz prova comprovante 

de pagamento apresentada nos autos – id. 28019639, no valor R$ 844,58 

(oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Além 

disso, demonstrou que o Banco Reclamado em 20.01.2020 lançou seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito adimplido em 

02.12.2019, extrato com data de 28.12.2019, comprova o apontamento. 

Assim, não há dúvida que houve falha do Banco Reclamado, pois incluiu 

indevidamente os dados do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

relativo a parcela do acordo paga. Desta feita, concluo pela procedência 

do pedido de declaração de inexistência do débito e a condenação do 

Reclamado por danos morais em virtude de sua conduta ilícita em 

inscrever o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por 

um débito pago. A propósito, averbe-se aresto pertinente: “CONSUMIDOR. 

MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO ENTABULADO ENTRE 

AS PARTES. AUTORA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS, 

CONTUDO, PERMANECEU INSCRITA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. PROCEDER 

ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Restou incontroverso nos autos o fato das partes terem 

entabulado um acordo para a quitação do débito. Ocorre que, mesmo 

realizando os pagamentos (fl. 03, verso), a autora teve seu nome mantido 

junto aos órgãos de... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003650033 RS , Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 08/08/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/08/2012)” O entendimento predominante na doutrina e na 

jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pelo reclamado mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pelo autor ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Reconhecida a responsabilidade indenizatória do reclamado, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico do reclamado e objetivando que este aprimore 

os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 
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quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para, e o faço para: 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 844,56 (oitocentos e quarenta e 

quatro reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em 

02.12.2019, discutidos nos autos; CONDENAR o reclamado ao pagamento 

de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Esse valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da homologação da presente decisão e juros moratórios a partir da 

citação, por se tratar de relação contratual. Confirmo a liminar – id. 

28306674 Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002215-48.2020.8.11.0001 

Reclamante: REGINALDO CAMARGO DOS SANTOS Reclamada: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Opino Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS formulada por REGINALDO CAMARGO DOS SANTOS em 

desfavor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Pretende o autor a condenação da 

reclamada em indenização por danos morais, em decorrência da inclusão 

de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma 

dívida no valor de R$ 147,73 (cento e quarenta e sete reais e setenta e 

três centavos), alegando inexistência de relação comercial que pudesse 

justificar a cobrança do débito. Em defesa, a reclamada alegou que a 

inserção dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

ocorreu em virtude de ter deixado de adimplir as faturas do plano de 

telefonia contratado, pleiteando ao final pela improcedência da ação. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (gn) In casu, é incontroverso que a prova 

acerca da utilização dos serviços pelo autor caberia à Reclamada, ônus 

do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC), vez que se beneficiaria 

com tal demonstração. Registro ainda que as telas sistêmicas anexadas 

pela reclamada no corpo de sua contestação, por serem produzidas 

unilateralmente, não servem para comprovar a instalação do terminal 

telefônico na residência do reclamante. Por outro lado, demonstrou o autor 

que o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débito indevido. Assim, não logrando êxito em comprovar a 

relação contratual e, via de consequência, que a inscrição estava calcada 

no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo autor, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal e o pedido 

contraposto julgado improcedente, respondendo a parte Reclamada, 

inclusive, por eventual fraude. A propósito, averbe-se aresto pertinente: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR 

PARTE DA RÉ. TELAS DE COMPUTADOR APRESENTADAS COMO PROVA 

PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, 

NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.(TJ-RJ - APL: 

00123945520108190205 RJ 0012394-55.2010.8.19.0205, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/03/2014 17:16) O entendimento predominante na doutrina e 

na jurisprudência é no sentido de que a ilegal inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, que 

independe de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo 

autor. É certo que no conceito amplo da honra estão também 

contemplados os valores morais relacionados com a reputação e o bom 

nome, sendo certo que quem tem seu nome exposto ao público ou 

registrado em órgãos de proteção ao crédito, como mau pagador, tem sem 

dúvidas, sua reputação abalada e diminuído o conceito que desfrutava no 

meio social. Assim, o abalo psicológico sofrido pelo autor em razão da 

negativação indevida efetuada pela reclamada mostra-se evidente. A 

angústia, a preocupação, o incômodo são inevitáveis e inegáveis. 

Ademais, o fato de ser cobrado injustamente, traz consigo sensação de 

impotência e alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano 

moral. A hipótese dos autos não revela mero dissabor da vida moderna ou 

de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas. Os 

incômodos sofridos pela autora ultrapassaram os limites daqueles que 

podem ?e devem ? ser absorvidos pelo homo medius. Destarte, provado, o 

ato injusto da negativação indevida sofrida pela parte Reclamante e o nexo 

de causalidade, o dano moral é consequência lógica e que independe de 

prova e uma vez existente o dano, sua reparação é impositiva, na forma 

do artigo 5.°, incisos V e X da Constituição Federal, artigo 186 do Código 

Civil e do artigo 6.º e incisos e artigo 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Conquanto a restrição indevida gere ao consumidor o direito 

de ser indenizado, cumpre destacar que a coexistência da inscrição 

indevida com outras anotações, inseridas pouco depois, deve ser 

considerado para determinação do quantum indenizatório. Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da reclamada e objetivando que este aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se mostra 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar 

nova ocorrência de atos desta natureza. Corroborando: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 
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PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917).” Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para: 1 – DECLARAR inexistente o débito de R$ 147,73 (cento e 

quarenta e sete reais e setenta e três centavos) discutido nos presentes 

autos; 2 – CONDENAR a reclamada a indenizar o autor pelos danos morais 

por ele suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

a partir desta decisão homologada e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso. Por derradeiro, opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Intime-se a reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do autor do cadastro negativo, apenas no 

que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), não se trata de multa 

diária, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015868-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015868-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega que a sentença (ID. 28906876) padece de omissão, 

obscuridade, bem como rechaça a condenação sofrida no concernente 

aos danos morais. Desta feita, passo a análise do recurso oposto. 

Conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, DESACOLHO os 

embargos. Infere-se que a parte embargante, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença (ID. 28906876), pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e, também, das eventuais 

outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A 

jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto. Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371, 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. PREQUESTIONAMENTO. Alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015 deve estar presente para 

acolhimento dos embargos de declaração, mesmo considerando que o 

objetivo da parte seja o de prequestionamento da matéria. CASO 

CONCRETO. Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de 

ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, devendo a 

inconformidade da parte ser apresentada mediante o recurso apropriado. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Cível, N. 70082712878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019) 

(TJ-RS – EMBDECCV: 70082712878 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, 

Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 19/11/2019)”. E: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. 

INEXISTÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a 

ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas 

excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado. II – Os 

embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova 

discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

07022276020188070020 DF 0702227-60.2018.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 6º Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. 

Friso, uma vez mais, que a sentença (ID. 28906876) não padece de 

dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de 

cabimento dos aclaratórios. Posto isso, DESACOLHO os embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Maria Aparecida Ferreira Fago Juíza de 

Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1004380-68.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA SUPOSTA 

PRESCRIÇÃO O Réu pleiteou pelo reconhecimento de eventual prescrição 

aos autos, pois a negativação é datada de 2016. No entanto, ressalta-se 

que a Autora demonstrou ter tomado ciência da negativação, do seu 

direito violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente demanda, 

razão pela qual OPINO por afastar a prescrição. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Superada essa nuance, da análise do processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do NCPC, como a própria audiência de instrução, principalmente 

considerando que a solução da demanda exige prova predominantemente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 
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conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a 

Autora suscita suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 

1.760,34 (um mil e setecentos e sessenta reais e trinta e quatro 

centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria desconhecida pelo mesmo. 

Observo que a Autora nega o vínculo específico contratual com o Réu. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 30365734), as partes compareceram, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

- DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor da Autora, 

consoante determinado pelo artigo 6º, VIII do aludido diploma legal. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. À defesa (Mov. 30511703), o Réu 

se manifesta de maneira genérica, mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito. Apresentou 

algumas faturas, em endereço diverso, e, nenhuma delas coincide com o 

valor negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações da autora, sequer legitimam a negativação flagrantemente 

indevida. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por não propiciar a 

segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora por vínculo contratual e débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Assim, 

de fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço 

pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, e inexigibilidade 

da cobrança do débito aqui discutido, no valor de R$ 1.760,34 (um mil e 

setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), relativo ao 

contrato nº 029083861000043CF, incluída em 19/08/2016. OPINO por 

condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 3.000,00 

(três mil reais). OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora 

dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, 

acima discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASAJUD, 

caso o Réu não o faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da 

negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência 

do ato ilícito do Réu. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ? R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) DANO MORAL Negativação 

do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que 

desse lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. 

sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de 

R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO 

CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais 

decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a 

empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, 

entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a 

regularidade das negociações. 3. Possível fraude efetuada por terceiro, 

cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, 

por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do 

consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o 

mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, 

ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na 

fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que 

se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do 

ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 

8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condeno a Recorrente TIM CELULAR 

S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos 

percentuais) sobre o valor da condenação. (CORRÊA, Lamisse Roder 

Feguri. Recurso inominado n. 0051853-38.2018.811.0001. J. em 12 Mar. 

2019. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 01 Abr. 2020.) E, nesses 

moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome 

da Autora à negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, 

pois, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

concretizado. Neste processo, não se vislumbram os requisitos para a 

incidência da súmula 385 do STJ, posto que não há negativação anterior 

que assim justifique. Eventual negativação posterior pode influenciar na 

quantificação do dano. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, 

considerando esses elementos, OPINO por fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Autora, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 
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partes, sem preliminares suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

afastar o pedido pelo reconhecimento de prescrição, suscitado pelo Réu, 

à defesa. 2. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que 

os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência 

da relação jurídica entre as partes, e inexigibilidade da cobrança do débito 

aqui discutido, no valor de R$ 1.760,34 (um mil e setecentos e sessenta 

reais e trinta e quatro centavos), relativo ao contrato nº 

029083861000043CF, incluída em 19/08/2016. 4. OPINO por condenar o 

Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. 

OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASAJUD, 

caso o Réu não o faça. 7. OPINO por condenar o Réu em ressarcir a 

Autora, à título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (19/08/2016 – 

Mov. 28770082), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação 

do presente projeto, pela Douta Magistrada. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002028-40.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: KETHLLYN PINTO GADDA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do 

juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da causa deve 

ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e 

V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da 

demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 41.560,00 

(quarenta e um mil e quinhentos e sessenta reais). DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO A Ré questiona a idoneidade do comprovante de 

negativação apresentado pela Autora. No entanto, o documento de Mov. 

28203332 foi expedido sítio eletrônico Pro Busca, e registra consulta 

vinculada ao SCPC, sendo, portanto, hábil para os fins a que se destina. 

Observo, ainda, que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de adentrar ao mérito, 

vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o feito tramitasse sob 

segredo de justiça, em razão dos documentos juntados à defesa (Mov. 

30137042), que representariam extrato de uso da linha. Observo que tal 

providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados pessoais 

da Autora sequer são mencionados nos aludidos documentos. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada do contrato assinado pela Autora, e da fatura representando o 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor à Ré. Em síntese, a 

Autora questiona a idoneidade do débito que acarretou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 

116,00 (cento e dezesseis reais), bem como reconhecer os danos morais 

sofridos. Consigna-se que a Autora nega a existência de vínculo 

contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação (Mov. 29875237), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 30136339), a Ré fundamenta a 

negativação em suposto exercício regular de direito, e pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação não apresentada, embora 

a Autora tivesse ciência do prazo e da importância de tal manifestação. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade 

de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Observo que a Autora nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Os documentos de Mov. 30137041 e 30137042 são unilaterais e 

não são hábeis à legitimar a negativação. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

da autora, nem legitimam a cobrança e a negativação. Verifica-se o ato 

ilícito da Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja 

por negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 
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da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico relativo ao contrato n 0240366724, e 

por declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 116,00 

(cento e dezesseis reais), lançada em 08/07/2016. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis 

reais), lançada em 08/07/2016, relativa ao contrato nº 0240366724, caso a 

Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito 

pela reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome e 

imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autora, expondo-o de forma irregular, sem que, contudo, a Ré obtivesse 

êxito em demonstrar a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o 

pleito pelos danos morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No 

que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA Não tendo a Ré logrado êxito em comprovar, de maneira 

inequívoca, a existência do vínculo contratual entre as partes, OPINO por 

indeferir os pedidos formulados à defesa no que diz respeito à 

condenação da Autora em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça, posto que ausentes os requisitos dos artigos 79 e 80 do 

CPC/15. No mesmo sentido, OPINO por indeferir o pedido contraposto 

formulado à defesa. Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO em fixar o valor da causa em R$ 41.560,00 (quarenta e 

um mil e quinhentos e sessenta reais), com determinação à r. Secretaria 

para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema 

PJE. 2. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de 

negativação apresentado pela Autora. 3. OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à defesa, no que tange ao trâmite processual sob 

sigilo. 4. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de 

causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico relativo ao contrato n 0240366724, e 

por declarar a inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 116,00 

(cento e dezesseis reais), lançada em 08/07/2016. 6. OPINO por condenar 

a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 7. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 
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2.000,00 (dois mil reais). 8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais), lançada em 

08/07/2016, relativa ao contrato nº 0240366724, caso a Ré não o faça. 9. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e 

por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que 

OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (08/07/2016 – Mov. 28203332), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada. 10. Por fim, 

OPINO por indeferir os pedidos formulados pela Ré, à defesa, no que diz 

respeito à condenação da Autora ao pagamento do pedido contraposto, e, 

ainda, em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração 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

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016360-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016360-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA SILVA 

DE PADUA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOACIR ALMEIDA FREITAS 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 27/05/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 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: 1016374-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016374-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CREUDONICE 

ALVES DOS SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016375-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016375-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DOMINGOS 

SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016377-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ANDRADE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016377-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVALDO 

ANDRADE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016390-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ PEDROSO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

GUARACY CARLOS SOUZA OAB - MT3287/O-O (ADVOGADO(A))

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016390-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CESAR LUIZ 

PEDROSO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TONY VITOR 

SANTOS SOUZA, GUARACY CARLOS SOUZA, KARLLA PATRICIA 

SOUZA POLO PASSIVO: LOJAS RENNER 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: 28/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016401-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GASPAR DA SILVA MEDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016401-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERONICA 

GASPAR DA SILVA MEDINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

SOUZA AMARAL POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 28/05/2020 
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Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016360-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016360-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANDREIA SILVA DE PADUA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando extrato financeiro extraído do site da 

reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação de tutela. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016390-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ PEDROSO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA PATRICIA SOUZA OAB - MT5264/O (ADVOGADO(A))

GUARACY CARLOS SOUZA OAB - MT3287/O-O (ADVOGADO(A))

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - MT0010460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016390-47.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CESAR LUIZ PEDROSO FERREIRA REU: LOJAS RENNER S.A., 

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Visto. I- 

Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando fatura/boleto com vencimento em dezembro/2019 de forma 

integral e legível, sob pena de indeferimento da antecipação postulada. II- 

Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta de 

urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016345-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016345-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Visto. I - Emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentando adequação do valor da causa ao dano moral 

perseguido (art. 292, V do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE), sob pena 

de seu indeferimento (art. 330 do CPC). Havendo emenda com majoração 

do valor inicialmente dado à causa, desde logo, promova a Secretaria a 

correção do referido valor no sistema. II - Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008256-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI FRANCISCA DE LIMA SANGALETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(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: 1016412-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI OAB - MT4647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL SELINA (REU)

HOTEL.COM (REU)

 

PROCESSO n. 1016412-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDREIA NUCIA 

DE MARCHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI POLO PASSIVO: HOTEL SELINA 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: 28/05/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011788-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011788-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MAYSE DA SILVA RODRIGUES EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Visto. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do depósito efetuado no mov. 28937300, sob 

pena de concordância e extinção do feito. Após, conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003283-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FELLIP DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 29119593, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo as recorridas para oferecerem contrarrazões 

no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016420-82.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ZULEILA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016420-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZULEILA DA 

SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILENA VIEIRA 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: 

3ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013287-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI MARIA NOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso do id: 31104147, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016426-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SEBASTIANA MENDES (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. 1016426-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

SEBASTIANA MENDES 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: 3ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1003641-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI MARA CORTEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, , na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação, Sala: 3ª JEC Data: 

31/10/2019 Hora: 16:30 , 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003641-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI MARA CORTEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (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).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016599-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA LAMANA VIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016599-90.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): ADELIA LAMANA VIAN REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentando comprovante atualizado de 

endereço em seu nome ou, se declinado em nome de terceiro, comprove o 

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

indeferimento (art. 330 do CPC); bem como, contrato do Plano de Saúde 

formalizado perante a Reclamada, sob pena de indeferimento da 

antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020298-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA ALVES RODRIGUES (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))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id's: 31252910, 31252911 e 

31252912, foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para 

oferecer contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008274-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GONCALVES BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMADA, PARA NO PRAZO DE CINCO DIAS, SE 

MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO JUNTADA NO ID:31145643.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009436-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ZERIAN SOUZA ALVES (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

23/01/2020 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. 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: 1009436-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZERIAN SOUZA ALVES (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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o recurso e o preparo, id: 31215340, 31215942 e 31215943 

foram digitalizados tempestivamente. Intimo a recorrida para oferecer 

contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015912-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015912-39.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINE DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: VIVO 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. 

Reclamação que pretende em antecipação de tutela a suspensão da 

cobrança de dívida, sob a alegação de inexistência de relação jurídica. 

Porém, tanto no extrato datado de 31/03/2020 do SCPC juntado pela parte 

e do atual do SERASA (abaixo), consta a existência de outros registros, 

não se podendo afirmar, de início, a necessidade da medida. ----------------

--------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: JANAINE DE SOUZA E SILVA DATA 

NASCIMENTO: 02/07/1986 CPF: 011.700.531-22 --------------------------------

----------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------------------------

---- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------------

-------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------------

-------------------- * CREDOR: HAVAN ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO 

PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 10/09/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 4977337-003378 VALOR: 2.081,54 DATA 

INCLUSAO: 11/11/2019 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: ITAU 

UNIBANCO S.A. ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0 

4004-1144 DATA VENCIMENTO: 06/06/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 000665500178884 VALOR: 917,00 DATA INCLUSAO: 

09/07/2019 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP ENDEREÇO: R 

LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13. 3. ANDAR BAIRRO: PARAISO CIDADE: 

SAO PAULO / SP ------------------------------------------- RESULTADO --------

----------------------------------- >Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo 

detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ----------------------------------------

--- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). 

------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 002.253.533.225-9 16/04/2020 

18:26:33-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016420-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEILA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016420-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZULEILA DA SILVA BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163/FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda ressai das alegações da parte Reclamante de que a Empresa 

Reclamada realizou inspeção irregular em sua UC-6/902111-4, com 

fixação de recuperação de consumo no valor de R$ 8.611,89 (oito mil, 

seiscentos e onze reais e oitenta e nove centavos), referente ao período 

de agosto/2018 a setembro/2019. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final se justifica em relação à possível suspensão do 

fornecimento do serviço em relação à fatura de recuperação de consumo, 

bem como, a sua cobrança enquanto se discute a regularidade da 

inspeção (cumprimento do art. 129, §1º, da Res. 414/2010-ANEEL). Por 

fim, considerando que a discussão não trata de possível “defeito” do 

relógio medidor, bem como, diante da inexistência de discussão sobre 

faturas posteriores, sem necessidade da sua troca nesse momento. Isto 

posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a 

antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até ulterior 

deliberação deste juízo: a) suspensão da cobrança das faturas de 

recuperação de consumo trazida com a inicial; b) não inclusão do nome da 

parte Reclamante no cadastro negativador pelas faturas aqui discutidas e, 

se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) a não 

suspensão do serviço em razão das faturas aqui discutidas e, se 

ocorrida, o seu restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
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Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final de semana e 

feriado) Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Reconheço, no caso, a urgência prevista no art. 5º da 

Portaria Conjunta PRES/CGJ nº 249: “Art. 5º Fica suspensa a expedição 

de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, 

nas Turmas Recursais e no Tribunal de 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.” Grifei. Serve cópia da decisão de mandado, devendo a 

Gestora encaminhar por e-mail ao Oficial de Justiça plantonista, inclusive o 

endereço para cumprimento. A devolução deverá ocorrer do mesmo 

modo, com posterior juntada ao sistema respectivo. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004216-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004216-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA LEONICE LEITE DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO 

Visto. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, posto que demonstrada a 

hipossuficiência, sem prejuízo de avaliação da pretensão em segundo 

grau, se necessário. RECEBO o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 166/FONAJE). 

INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões do recurso, no 

prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, §2º da Lei 9.099/95). Vencido o prazo, 

encaminhe-se desde logo à Turma Recursal. Walter Pereira de Souza Juiz 

de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016333-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO DE ASSIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016333-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULO RODRIGO DE ASSIS SILVA REU: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS PAMPAS Vistos. O feito em tramitação neste 3º JEC – 

juízo auxiliar (autos nº 1010789-60.2020.8.11.0001) tem como Exequente 

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS e Executado PAULO 

RODRIGO DE ASSIS SILVA, onde se executa cotas condominiais. Esta 

execução aguarda homologação do pedido de desistência da execução 

(id. 29918693). A reclamação distribuída junto ao 5º JEC – juízo auxiliar, de 

nº 1016333-29.2020.8.11.0001, tem as mesmas partes, contudo, o pedido 

é absolutamente outro, conforme se vê da inicial: “III - DOS FATOS Diante 

desta Pandemia da CONVID-19 e como o mundo inteiro já percebe que 

muitas pessoas estão passando por necessidades econômicas, 

recentemente, o Promovente foi surpreendido ao tentar realizar um 

empréstimo, onde foi constatado que seu registro no cadastro de pessoas 

físicas inadimplentes no SERASA conforme extrato em anexo. Indignado, 

diante das informações prestadas pelo órgão de cadastro de dados dos 

inadimplentes, o Promovente pôde perceber que o cadastro é indevido, 

sendo este de um processo de cobrança de condomínio que foi ajuizado 

indevidamente, sem a breve análise ao caso, total desrespeito ao 

condômino. Logo após o “equívoco” da parte contrária, a mesma 

manifestou no sentido da desistência da ação, por ter percebido que o 

mesmo já havia quitado os débitos em pendência. Acontece Meritíssimo, 

que a breve distribuição da ação de cobrança por parte do condomínio, a 

mesma trouxe e ainda esta causando sérios prejuízos ao autor, onde foi 

injustamente cadastrado no Cadastro de Pessoas Inadimplentes." Grifei. 

Sendo assim, restando evidente que as reclamações discutidas entre as 

mesmas partes, têm objetos e causas de pedir diferentes, uma tratando de 

execução de divida ocorrido em 10 de março de 2019 e, a outra, de 

negativação indevida ocorrida em 05 de março de 2020, sem relação 

jurídica entre um e outro, não há que falar-se em conexão. Desta feita, 

suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando a 

suspensão de tramitação desta reclamação, devendo o feito ser 

encaminhado à Turma Recursal para decisão sobre o incidente. 

Comunique-se o r. juízo suscitado com cópia desta decisão. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012313-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012313-92.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO REQUERIDO: 

BANCO PAN Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção 

negativa lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão de 

proteção ao crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, 

verifica-se que a constrição negativa já fora excluída, conforme se 

verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). ---------------------------

---------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO MOREI A 

DATA NASCIMENTO: 21/01/1976 CPF: 627.950.741-68 ------------------------

------------------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- * Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.253.536.006-6 16/04/2020 18:55:42-horario de 

Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isto, nota-se que foi 

cumprida a determinação da antecipação de tutela. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015964-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CRUZ BARROS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015964-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDSON DA CRUZ BARROS JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso concreto, a parte Reclamante 

se opõe à contratação da modalidade de empréstimo, pretendendo, em 

tese, a ampla revisão dos respectivos termos, inclusive com alteração do 

produto contratado. A aferição/verificação da existência de nulidade na 

forma de contratação noticiada e suas eventuais implicações 

(pagamentos, juros, repetição, etc...), bem como dos descontos 

realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO 

ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª T – RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 – relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA – j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão 

nos pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015964-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CRUZ BARROS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015964-35.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDSON DA CRUZ BARROS JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. No caso concreto, a parte Reclamante 

se opõe à contratação da modalidade de empréstimo, pretendendo, em 

tese, a ampla revisão dos respectivos termos, inclusive com alteração do 

produto contratado. A aferição/verificação da existência de nulidade na 

forma de contratação noticiada e suas eventuais implicações 

(pagamentos, juros, repetição, etc...), bem como dos descontos 

realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de 

complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de 

segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus 

desdobramentos. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO 

ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

PRETENSÃO DA PARTE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL COM 

REVISÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE, NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA COM CARÁTER REVISIONAL. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, CONFORME ART. 51, II, LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA 

ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM, 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª T – RI Nº 

0001517-83.2019.8.21.9000 – relª. juíza ELAINE MARIA CANTO DA 

FONSECA – j. 31/07/2019). Grifei. O feito é próprio de apreciação no juízo 

comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia 

técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão 

nos pleitos aqui apresentados. Isto posto, com fulcro no art. 51, II, da Lei 

nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016331-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDAUTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016331-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TRINDAUTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES 

EIRELI REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão 

antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016331-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDAUTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016331-59.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: TRINDAUTEC COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES 

EIRELI REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 
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audiência de instrução e julgamento”. Isto posto, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Fica revogada decisão 

antecipatória, eventualmente já deferida. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011569-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA VERA CARVALHO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011569-34.2019.8.11.0001. 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012659-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEISISLAINE KEROLLAINE GUILHEN OAB - MT24571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012659-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLEIDE PINHO DE MORAES MOURA EXECUTADO: MRV 

ENGENHARIA 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003495-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALOISIO LUFT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003495-88.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DIEGO ALOISIO LUFT 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007522-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007522-17.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA EXECUTADO: 

TAM LINHAS AÉREAS S/A 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006671-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006671-75.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BRUNO ALVES RODRIGUES EXECUTADO: DECOLAR. COM 

LTDA. 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009037-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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GRAZIELE SANTOS MARCHEZINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009037-87.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: GRAZIELE SANTOS MARCHEZINI EXECUTADO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009244-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE MORAES ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009244-86.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN DE MORAES ESPINOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008757-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NADSON CHISTIAN CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008757-19.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NADSON CHISTIAN CORREA EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012661-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON LISBOA PANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012661-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELITON LISBOA PANTA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º, 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). Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010985-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GUILHERME SALLES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010985-64.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NATALINO GUILHERME SALLES DUARTE EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009753-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BISPO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009753-17.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BENEDITO BISPO DA SILVA FILHO EXECUTADO: BRADESCO 

SA CREDITO IMOBILIARIO 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003708-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA CRUZ BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003708-94.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JONAS DA CRUZ BOTELHO EXECUTADO: BANCO 

BRADESCARD S.A 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011612-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011612-68.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOAO TAVARES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008668-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYNA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008668-93.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: DAYNA ALVES DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002948-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA COSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002948-48.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES DA COSTA FERREIRA EXECUTADO: 

BANCO BRADESCARD S.A 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). Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011899-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BORGES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011899-31.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOSE BORGES DE CARVALHO EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO 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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015484-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILZA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015484-91.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ODENILZA DA SILVA LEITE EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022034-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022034-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ILZA PEREIRA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A 

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). Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016367-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA DE ABREU (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:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016367-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIDIA DE ABREU 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL LATORRACA DELGADO, 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA, HUDSON FIGUEIREDO 

SERROU BARBOSA 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: 

27/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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: 1016322-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DA SILVA KHOURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016322-97.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GISLAINE DA SILVA KHOURI REU: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos documento que identifique a titularidade do terminal móvel no qual 

vem sendo realizadas as cobranças. Deverá ainda esclarecer se as 

cobranças estão materializadas (faturas) ou se ocorrem exclusivamente 

via ligações e mensagens de texto. Determino, por fim, que especifique 

quais são os terminais telefônicos originários de ligações, porquanto a 

listagem de chamadas encartadas aos autos, bem assim a petição inicial 

não especificam qual o terminal de origem das ligações de cobrança. 

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: 1016290-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1016290-92.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: GUSTAVO 

PARDO SALATA NAHSAN RECLAMADO(A): CLARO S.A. DECISÃO 

Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009899-24.2020.8.11.0001

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:

LAISA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Considerando que até a presente data não houve o retorno do AR 

da carta expedida em id. 30006825, expeça-se nova carta de citação. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016371-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CUZZIOL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT6387-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016371-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA 

CUZZIOL SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON DE 

ALMEIDA DE SOUZA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO 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: 28/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016373-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BRITO DE FREITAS BERNABO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS OAB - MT18763/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016373-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILLA BRITO 

DE FREITAS BERNABO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIOLA 

BRITO DE FREITAS POLO PASSIVO: BRADESCO SEGUROS 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: 

28/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016383-55.2020.8.11.0001

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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016383-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARINA ROSE 

DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 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: 1006894-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE ALMEIDA LACERDA (EXEQUENTE)

FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO OAB - MT27261/O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente intimada, 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: 1016387-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016387-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEUZA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016404-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIARA OLIVEIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016404-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIARA OLIVEIRA 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR LIMA DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: BILINK TELECOMUNICACOES 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: 4ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1006753-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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: 1007987-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/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: 1016408-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LINDEMANN GUERRISE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WFA ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1016408-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GABRIEL 

LINDEMANN GUERRISE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONNY 

JACYNTHO TABORELLI DA SILVA POLO PASSIVO: WFA ESCOLAS DE 

IDIOMAS 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: 4ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016325-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016325-86.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIELA TERRA CYRINEU - MT24378/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/01/2020 Hora: 14:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 11 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016325-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016413-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016413-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA ISABEL 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADOLFO ARINI POLO 

PASSIVO: LIBERTY SEGUROS 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: 28/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016418-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CYNARA GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016418-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELEN CYNARA 

GOMES FERREIRA PEIXOTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSE GOMES FERREIRA NETO POLO PASSIVO: LOJAS RIACHUELO SA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 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: 1005962-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FERNANDES DE FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDER FREDERICO NAVARRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA MENDONCA OAB - PR70844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005962-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXANDER FREDERICO NAVARRO VIEIRA, JACKELINE 

FERNANDES DE FREITAS VIEIRA REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, 

Conforme informado no petitório de Id. nº 30518788 o endereço informado 

não se mostra suficientemente preciso para o fim de expedir a 

comunicação, ainda que se trate de informação obtida junto ao sítio da 

receita federal, oportuno se faz que incumbe à parte interessada 

diligenciar no intuito de trazer a informação necessária à realização do 

ato. Posto isso, intime-se a parte reclamante para indicar endereço 

específico da parte reclamada a fim de possibilitar a expedição de carta de 

citação. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014594-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NANCY CORREA DE SIQUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Intimado para se manifestar quanto à proposta de pagamento 

apresentada em Id. 28422327, a parte exequente quedou-se inerte. Posto 

isso, intime-se a parte executada para que comprove o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, no prazo de cinco dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de parcelamento do débito e consequente 

penhora. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016427-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM JORGE SALOMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR (REQUERIDO)

NADIR LOPES DE ASSIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016427-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SALIM JORGE 

SALOMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS POLO PASSIVO: IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016429-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016429-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ACY FATIMA 

RODRIGUES TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONYKA 

FORTES POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015968-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: EURIPEDES DE SOUZA DAVI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Colhe-se do 

documento juntado aos autos no Id. nº 313072323 que o instrumento da 

procuração apresenta características que fogem à normalidade, 

porquanto a assinatura aposta pelo outorgante no referido documento 

encontra-se como cópia, bem assim a data está consignada abaixo da 

assinatura, circunstâncias que autorizam a existência de dúvida acerca 

da legitimidade do aludido documento. Tendo em vista diversas 

ocorrências que já foram verificadas e vivenciadas junto aos processos 

que tramitam junto ao Juizado Especial Cível e a fim de afastar qualquer 

possível dúvida acerca do documento juntado, determino seja a parte 

reclamante novamente intimada para que faça a juntada da procuração 

atualizada. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014878-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014878-29.2020.8.11.0001. 

AUTOR: MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A I- 

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA” proposta por Márcia Elizabeth Teixeira Silva em desfavor do 

Banco Itaú Unibanco, postulando, em sede de tutela de urgência, que a 

reclamada seja obrigada a se abster de inserir os dados da parte 

reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão da cobrança 

contestada nos autos, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), 

lançados na fatura de cartão de crédito da parte reclamante. O pleito 

merece acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência 

se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa 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 cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, imediatamente, a cobrança objeto da demanda (débito no 

valor de R$2.100,00 – dois mil e cem reais – identificado em sua fatura de 

cartão de crédito como SUMUP *ESPAÇO VIP HER), bem assim, diante da 

suspensão da cobrança impõe como consequência lógica DETERMINAR 

que SE ABSTENHA de promover a inclusão de dados da parte reclamante 

em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto da 

demanda. Na hipótese de descumprimento da medida ora deferida, fixo, 

desde já, multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada 

pela reclamada em favor da reclamante. Determino que o mandado de 

citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, 

porquanto o sistema PJe tem apresentado inconsistências que 

impossibilitam a parte intimada de ter acesso a documentos dos autos que 

se apresentam relevantes ao cumprimento da ordem judicial. Registre-se 

que a presente decisão não exime a parte reclamante de manter a 

regularidade dos pagamentos das demais faturas do seu cartão de crédito 

contratado junto à reclamada. II- Determino à parte reclamante que 

colacione aos autos a fatura do cartão de crédito na qual há a cobrança 

do valor contestado com vencimento no mês de março/2020. Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da presente 

decisão e indeferimento da petição inicial. III- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014878-29.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIZABETH TEIXEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014878-29.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES - MT23840/O , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 

10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de abril 

de 2020.

Intimação 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))

 

Processo n. 1016791-80.2019.8.11.0001 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: 

GISLAINE DE MORAES CORREIA - MT23467/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

22/01/2020 Hora: 15:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 18 de 

novembro de 2019.

Intimação 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))

 

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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015783-34.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: JOZAN 

GOMES DE ANDRADE - RJ157025-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 

09:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de abril 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015078-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EBER THEORGE FERREIRA DE LANAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015078-36.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) ITAU UNIBANCO S/A 

- CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REQUERIDO) RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA (ADVOGADO(A)) , da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 

09:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 16 de abril 

de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007527-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUSEVEL DAS NEVES JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007527-05.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RUSEVEL DAS NEVES JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR 
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S.A. I- Peticiona a parte reclamante (Id. nº 31277443) postulando pela 

dispensa da realização da audiência de tentativa de conciliação, 

disponibilizando meios de contato para a realização de contato por parte 

da reclamada na hipótese de acenar com interesse em conciliar. II- O pleito 

vai indeferido. Com efeito, nada obstante a manifestação da parte 

promovente, tenho que a sistemática aplicada aos processos sob a égide 

da Lei nº 9.099/95 tem como impositiva a realização do ato cuja realização 

pretende a parte dispensar. Afeto aos direitos que podem ser admitidos o 

processamento junto aos Juizados Especiais Cíveis denota-se que 

somente podem ser debatidos os direitos disponíveis, sobre os quais a 

composição por meio de acordo se mostra possível. Ademais, trata-se de 

rito estabelecido pela própria Lei nº 9.099/95, de modo que não tem 

aplicabilidade as normas do CPC que se contraponham ao que 

estabelecido na Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, como é o 

caso da norma do art. 334, §4º e §5º do Estatuto Processual Civil. Há de 

se anotar ainda pelo princípio da especialidade que a norma geral (CPC) 

deve dar lugar à norma especial (Lei nº 9.099/95), de modo que 

incompatível, especificamente neste ponto, a regra que autoriza a não 

realização da audiência de conciliação com a norma e rito estabelecidos 

aos processos que tramitam nos limites da competência dos Juizados 

Especiais Cíveis. Vale frisar que os princípios que orientam a sistemática 

dos Juizados Especiais Cíveis não devem ser tomados como excludentes 

dos demais, como, por exemplo, o devido processo legal, no qual residem 

a ampla defesa e o contraditório. O princípio da informalidade inerente ao 

sistema processual dos Juizados Especiais Cíveis não pode se ver acima 

dos princípios constitucionais que lhe dão base, sendo absolutamente lícito 

afirmar que o acolhimento do pleito geraria inovação legislativa, 

aplicando-se, parte de dois regimentos processuais, Código de Processo 

Civil e Lei dos Juizados Especiais, criando um terceiro misto entre ambos. 

Acerca da incompatibilidade colhe-se do Enunciado 161 do Fonaje: 

ENUNCIADO 161 – Considerando o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Acrescente-se, por fim que o deferimento do pedido não 

geraria maior celeridade, muito embora pareça, estando os prazos 

suspensos por força das Portarias Conjuntas nº 247 e 249/2020 do TJMT, 

o para a resposta somente teria cômputo, após o retorno dos prazos, não 

sendo o presente indeferimento gerador de afronta à celeridade 

processual. III- Posto isso, indefiro o pedido de cancelamento da audiência, 

determinando a sua redesignação conforme pauta do juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009763-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009763-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A I- Peticiona a parte reclamante (Id. nº 31278017) postulando 

pela dispensa da realização da audiência de tentativa de conciliação, 

disponibilizando meios de contato para a realização de contato por parte 

da reclamada na hipótese de acenar com interesse em conciliar. II- O pleito 

vai indeferido. Com efeito, nada obstante a manifestação da parte 

promovente, tenho que a sistemática aplicada aos processos sob a égide 

da Lei nº 9.099/95 tem como impositiva a realização do ato cuja realização 

pretende a parte dispensar. Afeto aos direitos que podem ser admitidos o 

processamento junto aos Juizados Especiais Cíveis denota-se que 

somente podem ser debatidos os direitos disponíveis, sobre os quais a 

composição por meio de acordo se mostra possível. Ademais, trata-se de 

rito estabelecido pela própria Lei nº 9.099/95, de modo que não tem 

aplicabilidade as normas do CPC que se contraponham ao que 

estabelecido na Lei de Regência dos Juizados Especiais Cíveis, como é o 

caso da norma do art. 334, §4º e §5º do Estatuto Processual Civil. Há de 

se anotar ainda pelo princípio da especialidade que a norma geral (CPC) 

deve dar lugar à norma especial (Lei nº 9.099/95), de modo que 

incompatível, especificamente neste ponto, a regra que autoriza a não 

realização da audiência de conciliação com a norma e rito estabelecidos 

aos processos que tramitam nos limites da competência dos Juizados 

Especiais Cíveis. Vale frisar que os princípios que orientam a sistemática 

dos Juizados Especiais Cíveis não devem ser tomados como excludentes 

dos demais, como, por exemplo, o devido processo legal, no qual residem 

a ampla defesa e o contraditório. O princípio da informalidade inerente ao 

sistema processual dos Juizados Especiais Cíveis não pode se ver acima 

dos princípios constitucionais que lhe dão base, sendo absolutamente lícito 

afirmar que o acolhimento do pleito geraria inovação legislativa, 

aplicando-se, parte de dois regimentos processuais, Código de Processo 

Civil e Lei dos Juizados Especiais, criando um terceiro misto entre ambos. 

Acerca da incompatibilidade colhe-se do Enunciado 161 do Fonaje: 

ENUNCIADO 161 – Considerando o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG) Acrescente-se, por fim que o deferimento do pedido não 

geraria maior celeridade, muito embora pareça, estando os prazos 

suspensos por força das Portarias Conjuntas nº 247 e 249/2020 do TJMT, 

o para a resposta somente teria cômputo, após o retorno dos prazos, não 

sendo o presente indeferimento gerador de afronta à celeridade 

processual. III- Posto isso, indefiro o pedido de cancelamento da audiência, 

determinando a sua redesignação conforme pauta do juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012502-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SABARA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012502-07.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: ANA PAULA 

SABARA ARAUJO RECLAMADO(A): BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA 

Vistos, Recebo o recurso inominado, interposto no prazo legal, tudo 

conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei nº 

9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, ou transcorrido o prazo in 

albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016373-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BRITO DE FREITAS BERNABO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS OAB - MT18763/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016373-11.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAMILLA BRITO DE FREITAS BERNABO REQUERIDO: 

BRADESCO SEGUROS S/A I - Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADO COM DANOS 

MATERIAIS E MORAIS” que Camilla Brito de Freitas Bernabo promovem em 

desfavor de Bradesco Seguros S/A postulando a tutela de urgência no 

sentido de obrigar a reclamada a custear o tratamento da reclamante, 

consistente a) na realização de sessões de eletroconvulsoterapia 

indicadas pelo médico assistente, inclusive a que já está agendada para o 

próximo dia 20/abril/2020; b) o fornecimento/custeio dos materiais 
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prescritos pelo médico assistente, Dr. José Antônio Rogoni Júnior e c) 

demais despesas de internação e honorários médicos até findar o 

tratamento com a alta médica definitiva. Impõe-se a concessão da medida 

postulada. Com efeito, concorre a plausibilidade do alegado, porquanto se 

demonstram cristalinos os pressupostos caracterizadores da tutela 

cautelar, quais sejam, a verossimilhança com o direito afirmado e o perigo 

que da demora possa advir a direito da parte reclamante, aquela 

suficientemente representada pela documentação de Id. 31282714. Não 

soa razoável exigir-lhe a apresentação do instrumento do contrato 

celebrado, porquanto de ciência inequívoca que tais contratos por vezes 

tardam a aportar aos autos o que, in casu, não se coaduna com a 

natureza da medida pleiteada em caráter de urgência. Infere-se da 

documentação acostada que a parte autora necessita da realização de 

procedimento médico indicado por seu médico assistente com o fim de lhe 

assegurar melhora do quadro de saúde que apresenta. O 

encaminhamento médico prescrito pelo Dr. André H. Duailibi, CRM-MT nº 

5533 assim reporta: Declaro, para os devidos fins, que a Sra Camilla Brito 

de Freitas Bernabo foi por mim avaliada nesta data, tendo como HD: F29 

CID 10. Segundo relato da família presenta quadro iniciado há 

aproximadamente 5 meses, com delírios persecutórios, pensamentos 

desagregados, agitação psicomotora, episódios de agressividade, medo e 

humor depressivo. Iniciou tratamento em uso de medicação há 5 meses, 

porem sem resposta satisfatória. Houveram várias tentativas com 

antipsicóticos, moderadores de humor e ansiolíticos, porém sem qualquer 

melhora. No ultimo mês evoluiu com piora do quadro, entrando em 

catatonia. Não se alimenta, pouco se comunica, responde a pouquíssimos 

estímulos externos. Já foi utilizado: Haloperidol, Olanzapina, Risperidona, 

Carbolitium, Divalproato de Sódio, todos sem resposta satisfatória. Devido 

a gravidade do quadro e os riscos à vida da paciente decorrente do 

estado atual, torna-se obrigatória a realização de ECT 

(Eletroconvulsoterapia) URGENTE. ANÃO REALIZAÇÃO DESSE 

PROCEDIMENTO COM URGÊNCIA CAUSARÁ AGRAVAMENTO MAIOR DO 

QUADRO, COM MAIOR COMPROMETIMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES 

COGNITIVAS, IMPORTANTE PIORA DO PROGNÓSTICO E RISCOS à SUA 

VIDA. O relatório médico emitido pelo médico assistente responsável, Dr. 

José Antônio Rogoni Júnior, CRM – MT nº 6338, assenta: Relato para fins 

de tratamento de saúde, que a paciente Camilla Brito de Freitas Bernabo, 

21 anos, encaminhada a mim pelo colega psiquiatra Dr. André Dualib para 

realização do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT). Em avaliação 

pré-proceimento na presente data, a paciente que compareceu 

acompanhada a mãe (Bárbara) –principal relatora durante a consulta 

devido estado clínico da filha- descrevem o início do quadro há cinco 

meses após evento traumático, evoluindo com sintomas depressivos e 

psicóticos. Relatam ainda que embora tenham sido avaliada por diversos 

psiquiatras e utilizadas inúmeras classes de medicamentos (incluindo as 

medicações de primeira para os sintomas catatônicos, como o lorazepam), 

mesmo em doses elevadas e com estratégias de potencialização não 

demonstraram melhora clínica satisfatória e sustentada. Devido gravidade 

do caso, da resposta clínica insatisfatória ao tratamento medicamentoso 

mesmo otimizado, da incapacitância pervasiva do quadro (pessoal, social 

e laboral) da qualidade de vida do paciente e risco à vida, a 

eletroconvulsoterapia além de possuir plena indicação no quadro, 

demonstra altíssima eficácia e segurança –conforme disposto nas 

referências bibliográficas a seguir e certificações do profissional e 

estrutura clínica anexas- além da paciente não possuir contra-indicações 

para o procedimento, conforme avaliação clínica (risco anestésico e 

cardiológico já realizados) e de exames complementares (laboratoriais, 

radiológicos e eletroencefalográficos) já realizados. Solicito, portanto, 

doze sessões de eletroconvulsoterapia em caráter de urgência. Nada 

obstante a indicação médica de tratamento da patologia diagnosticada na 

pessoa da reclamante, a reclamada até o presente momento não autorizou 

a sua realização, tanto é que há comprovação nos autos de que duas 

sessões de eletroconvulsoterapia foram pagas diretamente ao prestador 

do serviço. A questão cinge-se em saber se concorre abusividade na 

conduta da demandada ao tencionar a negativa da autorização para 

realização do tratamento médico indicado à paciente/reclamante. 

Analisando a documentação acostada pela parte requerente, observa-se 

a presença da indicação do médico especialista que acompanha o 

tratamento da reclamante, indicando, inclusive, a resistência ao tratamento 

medicamentoso que vinha sendo utilizado, concluído assim, pela 

necessidade de realizar o tratamento por meio do procedimento indicado 

(eletroconvulsoterapia), anotando, inclusive a sua urgência. Eis a conduta 

evidentemente abusiva de parte da reclamada que nada obstante a 

existência da indicação médica como última forma de adequar o tratamento 

aplicado à reclamante, diante do insucesso das outras técnicas até então 

utilizadas, lhe obsta a disponibilização do tratamento. A percepção deste 

juízo é de que a demandada faz pouco da saúde de um ser humano, 

descurando da observância do princípio da dignidade da pessoa humana, 

eis que se trata de hipótese que denota alguma urgência, pois, tendo em 

conta o dever da parte autora de declinar os fatos de acordo com a 

verdade, por conseguinte não houve, até o presente momento a 

autorização necessária de parte da demandada. Isso denota bem a 

abusividade da conduta da reclamada, pois a par de tornar inócua a parte 

que lhe cabe na avença, lança mão de conduta que causa inegável 

surpresa aos contratantes, impedindo-a do regular exercício de seu 

direito. Nesse sentido, transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 

ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. INDICAÇÃO 

MÉDICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE CONTRATUAL À COBERTURA DO 

TRATAMENTO. 1. Trata-se de ação de indenizatória, tendo como causa de 

pedir a negativa de reembolso, por parte da seguradora ré, de tratamento 

de eletroconvulsoterapia prescrito por médico à autora. 2. Tratando-se de 

tratamento indispensável à saúde e vida da segurada e constando do 

contrato relativo ao plano de saúde cobertura para "procedimentos 

clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais", bem como 

inexistindo cláusula excluindo o referido tratamento, não se afigura 

razoável afastar a responsabilidade da ré pela cobertura do custeio de tal 

procedimento. 3. A Resolução n° 1.640/2002 do Conselho Federal de 

Medicina reconheceu que a eletroconvulsoterapia é tratamento " eficaz, 

seguro e internacionalmente reconhecido e aceito". 4. Não se pode limitar 

a autorização de procedimentos às listagens oficiais, porquanto somente o 

médico é profissional habilitado e com capacidade técnica para prescrever 

o adequado tratamento para cada caso. 5. Dano material caracterizado, 

devendo a autora ser reembolsada dos valores comprovadamente 

despendidos com o tratamento. 6. Dano moral in re ipsa configurado. 

Verba indenizatória que deve ser adequada aos parâmetros de 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como se revestir de caráter 

pedagógico, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aplicação do art. 557, 

§1º-A, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a 

sentença. (TJRJ – Apelação 0008207-41.2014.8.19.0212, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Relatora: Des. Maria Teresa Pontes Gazineu. Data 

do Julgamento: 03/novembro/2015) A Resolução n° 1.640/2002 do 

Conselho Federal de Medicina prescreve a eficácia do tratamento 

indicado, bem assim a disciplina como ato médico, portanto, passível de 

prescrição médica. Vale transcrever: Art.1º - A eletroconvulsoterapia 

(ECT), como método terapêutico eficaz, seguro, internacionalmente 

reconhecido e aceito, deve ser realizada em ambiente hospitalar. Art. 2º - 

O emprego da eletroconvulsoterapia é um ato médico, o que faz com que 

sua indicação, realização e acompanhamento sejam de responsabilidade 

dos profissionais médicos que dela participarem. É dizer, se a cobertura 

está garantida, ela o está com todos os meios reputados imprescindíveis e 

adequados pelo médico assistente. Por fim, não se há falar em 

irreversibilidade da medida, uma vez que em casos como tais, disso não 

se pode cogitar, isso pelo fato de que, se em relação à reclamada a 

questão é eminentemente financeira, à reclamante se trata de sua saúde e 

vida, como anota o encaminhamento médico feito pelo Dr. André H. Duailibi. 

Posto isso, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para o fim de: 

DETERMINAR à reclamada que custeie, IMEDIATAMENTE, todas as 

despesas necessárias à realização do procedimento indicado pelo médico 

assistente, Dr. José Antônio Rogoni Júnior, CRM - MT nº 6338, consistente 

na realização das sessões de eletroconvulsoterapia, na quantidade 

indicada; Intime-se, pessoalmente a parte reclamada para dar integral e 

imediato cumprimento à presente decisão; ARBITRAR, para caso de 

recalcitrância, multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor 

da parte 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. II - Já designada audiência de tentativa de 

conciliação, cite-se. Intimem-se. Cumpra-se em regime de plantão. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012633-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO WOCHINGTON PINHO SARDINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012633-79.2019.8.11.0001 RECLAMANTE: FABIO 

WOCHINGTON PINHO SARDINHA RECLAMADO(A): FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, Recebo o recurso inominado, 

interposto no prazo legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e 

parágrafo primeiro, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões, 

ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006086-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDIMAR REGINA DE SOUZA OLIVEIRA CAMARGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDIELLEN CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT24400/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Cuida-se de execução de título extrajudicial referente às taxas 

condominiais vencidas e não pagas de competência 04/2018 a 08/2019. 

Após citada, a executada apresentou proposta de pagamento de acordo 

com a sua capacidade financeira, a qual foi aceita pelo condomínio 

exequente, e que vem sendo cumprida nos termos propostos em id. 

26777261 e 27755029. Pretende agora o exequente executar, neste 

autos, parcelas vencidas após o ajuizamento da execução (competência 

09/2019 a 04/2020). Indefiro. Com efeito, trata-se de execução fundada 

em título de obrigação certa, líquida e exigível (título extrajudicial), de modo 

que a inclusão de outras taxas descaracterizaria o instituto e violaria a 

norma do art. 783 c.c 784, X do CPC, visto que é indispensável a 

comprovação documental desde o ingresso da ação de execução para 

que detenha a condição de título executivo extrajudicial. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. 

INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a 

postulação da parte exequente, de inclusão das parcelas vincendas, na 

medida em que, diversamente da ação de conhecimento, no procedimento 

executivo, conforme art. 783 , do CPC/15 , exige-se que o título seja 

líquido, certo e exigível. Possível a incidência do art. 323 , do CPC/15 , com 

determinação de inclusão das parcelas vincendas, somente em processo 

de conhecimento, onde pendente, ainda, o reconhecimento do direito, com 

a fixação, respectiva, dos valores. Mantida a decisão singular. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO, em decisão monocrática.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70074962887, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 31/10/2017). 

Em que pese à possibilidade de inclusão das prestações vincendas 

previstas no art. 323 do NCPC, esclareço que tal norma tem aplicabilidade 

restrita ao processo de conhecimento, cujo título executivo se constitui 

com a prolação da sentença. O mencionado dispositivo legal não se aplica 

ao processo de execução, uma vez que não há fase anterior de 

conhecimento, de modo que o débito dever ser certo e exigível ao tempo 

do ajuizamento da demanda. Logo, em se tratando de título executivo 

extrajudicial, somente as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação é 

que podem fazer parte do processo de execução. A respeito, cito: 

“AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DE COTAS 

CONDOMINIAISVINCENDAS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

783 C/C ARTIGO 784, X, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Nos termos do artigo 783 do Código de 

Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título de obrigação certa, líquida e exigível. II. O crédito oriundo de cotas 

condominiais deve estar documentalmente comprovado para deter a 

condição de titulo executivo extrajudicial, conforme previsão do inciso X , 

do artigo 784 do CPC . Impossibilidade de inclusão de cotas condominiais 

vincendas ao longo da lide, quando se trata de cobrança via execução. II. 

Hipótese na qual os argumentos utilizados pelo agravante nada 

acrescentam nem têm o condão de modificar a decisão anteriormente 

exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do 

julgador. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.” (Agravo Nº 

70076538156, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/04/2018 Ademais, pensar de 

forma diversa, levaria à incerteza e iliquidez do valor executado, além de 

se perpetuar o prosseguimento da ação. Portanto, quanto às taxas 

condominiais que veceram após a propositura da demanda, esclareço que 

deverá a parte pleiteá-las por meio de nova ação de execução. Por estas 

razões é que INDEFIRO o pedido de id. 31269711. Com fulcro no art. 922 

do CPC, suspendo a execução pelo prazo para cumprimento voluntário da 

obrigação. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, deverão 

as partes se pronunciarem para extinção ou prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011999-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSO ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1011999-49.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: JAIRSO ALVES 

BARRETO EXECUTADO(A): TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS e 

outros SENTENÇA 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, tão só em relação à reclamada BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Proceda a 

Secretaria do Juízo com a exclusão dessa reclamada, devendo a 

demanda prosseguir unicamente em desfavor da reclamada Toledo Piza 

Advogados Associados. Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna 

Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA Vistos, Impõe-se chamar o feito à ordem. Conforme se colhe 

dos autos, as partes transigiram antes mesmo da prolação da sentença de 

mérito, conforme se verifica do acordo juntado em id. 30809118, solvendo, 

deste modo, o litígio. Contudo, ao invés de ter sido proferida a sentença 

homologatória do acordo celebrado, equivocadamente foi prolatada 

sentença de mérito (id. 30634943). Todavia, nada obsta a homologação do 
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acordo, em respeito à autonomia de vontade das partes. Posto isso, torno 

sem efeito a sentença de id. 30634943, e com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado. De 

conseguinte, comprovado o pagamento do valor acordado (id. 31258970), 

com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Arquive-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019966-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTINI DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO OAB - MT24216/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PRODEXO TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019966-82.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: SELMA SANTINI DE OLIVEIRA REQUERIDO: TRES 

COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, PRODEXO 

TELECOMUNICACOES EIRELI - ME I- Aportou aos autos duas petições da 

parte reclamante, Id. nº 31033549 e Id. nº 31033552, naquele aduzindo a 

necessidade de tramitação do feito e nesse último sustentando a revelia 

da reclamada Três Comércio de Publicações Ltda. Nada obstante intimada 

para manifestar acerca do AR negativo referente à reclamada Prodexo 

Telecomunicações EIRELI – Me juntado aos autos (Id. nº 28278637), 

quedou-se inerte a respeito. II- De proêmio importa registrar que não há 

qualquer determinação de suspensão de andamento processual, tal como 

afirmado pela parte reclamante no petitório de Id. nº 31033549. Há 

suspensão do atendimento presencial, todavia, as atividades jurisdicionais 

permanecem sendo realizadas, observados os atos incompatíveis com o 

teletrabalho, dentre os quais se destaca a realização de audiências não 

urgentes, todavia, os serviços seguem sendo realizados normalmente, 

inexistindo falar da existência de suspensão de andamentos processuais. 

Tanto é que a parte fora intimada já após a publicação das Portarias 

Conjuntas nº 247 e 249 do TJMT, entretanto, quedou-se inerte a respeito 

do motivo para o qual fora intimada a manifestar. Nesse sentido, tendo a 

parte atravessado petição nos autos com comportamento diverso, sem se 

ater à motivação da comunicação processual, resta por caracterizado o 

instituto jurídico da preclusão, eis que deveria indicar endereço da parte 

reclamada que não fora citada, não o fazendo. Ainda que se considere 

que o prazo não se esvaiu por força das Portarias Conjuntas nº 247 e nº 

249, é certo afirmar que a atuação processual da parte permite inferir a 

caracterização do instituto jurídico da preclusão consumativa, eis que 

praticou ato (peticionou) sem atender ao chamado que lhe fora imputado 

(indicar endereço da parte não citada), qual seja, Prodexo 

Telecomunicações EIRELI – Me. Posto isso, diante da ausência de 

manifestação a respeito da indicação de endereço da parte a fim de ser 

cientificada da demanda contra ela dirigida, resta caracterizada a 

desistência da parte reclamante de demandar em face dessa reclamada, 

qual seja, Prodexo Telecomunicações EIRELI – Me. III- Posto isso, 

HOMOLOGO a desistência, tácita, da ação em face da reclamada Prodexo 

Telecomunicações EIRELI – Me. e declaro extinto o presente processo, 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão só em 

face da reclamada Prodexo Telecomunicações EIRELI – Me. Proceda a 

Secretaria do Juízo com a retificação dos autos, promovendo a exclusão 

da reclamada Prodexo Telecomunicações EIRELI – Me do polo passivo da 

demanda. IV- Acerca do pedido de decretação da revelia, postergo a sua 

apreciação para quando da prolatação de sentença, ocasião em que 

serão apreciadas as provas e demais circunstâncias presentes nos 

autos. Venham-me os autos conclusos para prolatação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016363-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1016363-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NARA REGINA 

DA SILVA VENEGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

ABREU MATTOS POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/05/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 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: 1016364-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016364-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSA MONTEIRO MOTA 

POLO PASSIVO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 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: 

27/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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: 1016335-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GREGORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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 procuração recente, bem como as últimas 

04 faturas com os respectivos comprovantes de pagamento. 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: 1016357-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL B. MARQUES & CIA LTDA - ME (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) 
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dias, para emendar a inicial com acordo formulado entre as partes, 

conforme comprovante de pagamento da primeira parcela. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016382-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016382-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016384-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016384-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SHOWING - 

INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA BELIDO 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: 5ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016385-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GARDENIA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016385-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELLEN 

GARDENIA DOS SANTOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 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: 1016396-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CYNTYA ALVES MIGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016396-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSANA 

CYNTYA ALVES MIGUEIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1019275-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALBUQUERQUE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES LESSA OAB - MT27443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DE DEUS 81900120100 (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1019275-68.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 2.660,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JAQUELINE ALBUQUERQUE ALMEIDA Endereço: RUA GOIÁS, 168, 

NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-727 POLO PASSIVO: 

Nome: CLAUDIO ALVES DE DEUS 81900120100 Endereço: AVENIDA 

DOUTOR ULISSES GUIMARÃES, 30a, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-398 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017856-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017856-13.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: EVERCINA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA TORRES, numero 10, quadra 05, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-110 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE , acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017856-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1017856-13.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: EVERCINA PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA TORRES, numero 10, quadra 05, CPA I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-110 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 

1830, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de 

Contrato]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015384-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI ELIANA VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015384-39.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.344,84 POLO ATIVO: Nome: GESSI ELIANA VIEGAS Endereço: RUA 

MARAPÉ, 32, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-550 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015384-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI ELIANA VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1015384-39.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.344,84 POLO ATIVO: Nome: GESSI ELIANA VIEGAS Endereço: RUA 

MARAPÉ, 32, PEDREGAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-550 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004412-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12861-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1004412-10.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.532,62 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Professor Rubens de Carvalho, 19, Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-193 Nome: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua 

Professor Rubens de Carvalho, 19, Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-193 POLO PASSIVO: Nome: CAIXA SEGURADORA S/A Endereço: 

SHN QUADRA 1 BLOCO E, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70701-050 

Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010076-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARROS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Inverto o ônus da prova em favor da parte reclamante, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C.. Por outro lado, uma vez invertido o ônus da prova em favor da 

parte autora, é dever do próprio réu trazer aos autos todas as provas que 

entender capazes de comprovar a não ocorrência dos fatos narrados na 

inicial, sob pena de não o fazendo, serem os mesmos considerados 

verdadeiros. No mais, designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 

reclamada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016384-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar o extrato atualizado emitido pelo SPC/SERASA, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIEGO NERIS DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA, 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: 

17/10/2019 Hora: 15:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 19 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003692-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - ME (REU)

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003692-09.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 21.024,80 ESPÉCIE: 

[Cheque]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: SONIA REGINA DE OLIVEIRA Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1856, sala 1201, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78118-030 POLO PASSIVO: Nome: CLODOALDO DE SOUZA 

MALVESTIO Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 102, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 Nome: CLODOALDO DE SOUZA 

MALVESTIO - ME Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 102, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015903-14.2019.8.11.0001

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:

IRACI FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

JOYCE DA SILVA SANTOS NERIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Após, 

conclusos os autos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016159-54.2019.8.11.0001

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:

ADONAI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016159-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 765,50 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO CONDOMINIO 

CAMPESTRE VIVENDAS MANOA Endereço: ÁREA RURAL, S/N, 

VIVENDAS MANOA, ÁREA RURAL DE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78099-899 POLO PASSIVO: Nome: ADONAI RODRIGUES DA SILVA 

Endereço: RUA SÃO GONÇALO, 163, SÃO MATEUS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-802 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016256-54.2019.8.11.0001

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:

CHEILA PAULA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1016256-54.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 3.460,87 ESPÉCIE: 

[Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES Endereço: 

AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, s/n, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-010 POLO PASSIVO: Nome: CHEILA PAULA GOMES DA SILVA 

Endereço: RUA TREZENTOS E DEZOITO, 14, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-408 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AR NEGATIVO 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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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: 1014031-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1014031-61.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

30.028,00 POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA Endereço: 

TRAVESSA NOSSA SENHORA DOS OPERÁRIOS, 28, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-255 POLO PASSIVO: Nome: EXPRESSO SAO 

LUIZ LTDA Endereço: RUA BERNA, 45, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-120 ESPÉCIE: [Transporte 

Terrestre, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014031-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1014031-61.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

30.028,00 POLO ATIVO: Nome: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA Endereço: 

TRAVESSA NOSSA SENHORA DOS OPERÁRIOS, 28, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-255 POLO PASSIVO: Nome: EXPRESSO SAO 

LUIZ LTDA Endereço: RUA BERNA, 45, (LOT RODOVIÁRIA PARQUE), 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-120 ESPÉCIE: [Transporte 

Terrestre, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018694-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no 
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prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Após, 

conclusos os autos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006442-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIEGO NERIS DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA, 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: 

17/10/2019 Hora: 15:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 19 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007323-92.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE 

ALMEIDA Endereço: Rua Professora Tereza Lobo, 60, Alvorada, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-670 POLO PASSIVO: Nome: SEDARE ANESTESIOLOGIA 

LTDA Endereço: RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, 72, - ATÉ 793/794, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-510 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1007323-92.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: LENISE ISABELLE CAVALCANTI DE 

ALMEIDA Endereço: Rua Professora Tereza Lobo, 60, Alvorada, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78048-670 POLO PASSIVO: Nome: SEDARE ANESTESIOLOGIA 

LTDA Endereço: RUA TENENTE EULÁLIO GUERRA, 72, - ATÉ 793/794, 

ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-510 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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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: 1013210-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1013210-57.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.189,68 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JEFFERSON 

CARLOS GOMES LEAL Endereço: RUA DOIS, 20, RESIDENCIAL COXIPÓ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78090-284 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR 

JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE NUNES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

DANIEL NUNES DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Cite-se a reclamada no endereço indicado no ID 27804793. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012169-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1012169-55.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA DA 

SILVA PEIXOTO Endereço: RUA A, 17, QUADRA 13, CONJUNTO 

HABITACIONAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CUIABÁ - MT - CEP: 

78097-014 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: 

ALAMEDA RIO NEGRO, 585, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - 

CEP: 06454-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 
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disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012814-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN BRUNO BRITO LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1012814-80.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.194,35 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUAN BRUNO BRITO 

LIMA Endereço: RUA CINQÜENTA E OITO, 463, Qda 218, PEDRA 90, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78099-290 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004384-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAGALHAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004384-08.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TATIANE 

MAGALHAES DIAS Endereço: RUA C, 76, NOVA CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78025-579 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: rua manoel dos santos 

coimbra, 184, Inexistente, Indefinido, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-150 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DA 

PETIÇÃO JUNTADA NO MOVIMENTO ANTERIOR COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 
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autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010920-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON GOMES DA SILVA OAB - MT24223/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1010920-69.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 15.000,00 

ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JEFERSON DE ALMEIDA SOUZA Endereço: RUA ARARAGUARIA, 

08, JARDIM UNIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-851 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 

184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007062-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VIEIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSPORTS VENTURES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SANTOS DA SILVA OAB - RJ114224 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1007062-30.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.238,80 

ESPÉCIE: [Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LORENA VIEIRA PAULINO 

Endereço: RUA KAIABI, 14, RESIDENCIAL ITAPAJÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-434 POLO PASSIVO: Nome: TOPSPORTS VENTURES LTDA. 

Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 75, BOTAFOGO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 22250-180 Senhor(a): XXX A presente carta tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo 

acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(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: 1011986-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1011986-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 18.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 Endereço: 

RUA CAFEZINHO, 17, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-270 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Endereço: EDIFÍCIO 

TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70713-900 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015994-07.2019.8.11.0001

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:

SIMONEIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Após, 

conclusos os autos. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010446-98.2019.8.11.0001

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:

CLAUDIA ROSANA DA SILVA CORREIA (EXECUTADO)

OTTO EMERSON LEPOS CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

DESPACHO A parte exequente concordou com o parcelamento. Assim, 

libere-se o valor depositado nos autos e aguarde-se o cumprimento 

integral do parcelamento. Após, conclusos os autos. Cumpra-se. Juiz 

Adauto dos Santos Reis Em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDOIR COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT18331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SMARTH CELL - Assistência Técnica, Peças e Consertos (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004287-42.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALDOIR 

COLOMBO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TADEU CESARIO DA ROSA 

POLO PASSIVO: SMARTH CELL - Assistência Técnica, Peças e Consertos 

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: 

30/01/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 

CUIABÁ, 26 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009646-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA 1-A, casa 

04, casa 04, quadra 02, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-753 
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POLO PASSIVO: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: SHOPPING CENTER 

GOIABEIRAS, LOJA LUC 023, AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 

500, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 Nome: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 

850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 

Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, térreo, Sala 

de Gerência, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009646-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA 1-A, casa 

04, casa 04, quadra 02, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-753 

POLO PASSIVO: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: SHOPPING CENTER 

GOIABEIRAS, LOJA LUC 023, AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 

500, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 Nome: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 

850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 

Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, térreo, Sala 

de Gerência, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(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: 1009646-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009646-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA 1-A, casa 

04, casa 04, quadra 02, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-753 

POLO PASSIVO: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: SHOPPING CENTER 

GOIABEIRAS, LOJA LUC 023, AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 

500, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 Nome: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 

850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 

Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, térreo, Sala 

de Gerência, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009646-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1009646-70.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JANETE OLIVEIRA DE QUEIROZ Endereço: RUA 1-A, casa 

04, casa 04, quadra 02, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-753 

POLO PASSIVO: Nome: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 501, - ATÉ 1471 - LADO 

ÍMPAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 Nome: AGUIA TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: SHOPPING CENTER 

GOIABEIRAS, LOJA LUC 023, AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 

500, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 Nome: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 

850, - ATÉ 861/862, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 

Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, eixos 46-48/O-P, Aeroporto Santos Dumont, térreo, Sala 

de Gerência, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. 

Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016419-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016419-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDA 

SILVA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

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: 

28/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1004126-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRYGO CESAR LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1004126-32.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 27.572,84 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Estabelecimentos de Ensino, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RODRYGO CESAR LEITAO Endereço: 

RUA RIO MUTUCA, 06, Quadra 20, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-580 POLO PASSIVO: Nome: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Endereço: ALAMEDA MARIA TEREZA, 4266, Sala 01, DOIS 

CÓRREGOS, VALINHOS - SP - CEP: 13278-181 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ ____ (Extenso). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019119-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSON HOEHR APPEL BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CARVALHO RIBEIRO OAB - MT25753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1019119-80.2019.8.11.0001 POLO ATIVO:ALESSON 

HOEHR APPEL BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAIANY 

CARVALHO RIBEIRO 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 Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 30/01/2020 Hora: 08:45 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . CUIABÁ, 4 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009376-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BARBOSA DA SILVA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 1009376-46.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.202,09 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VITOR HUGO BARBOSA DA SILVA AIRES Endereço: 

RUA BRASÍLIA, 571, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-265 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): XXX A 

presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CUIABÁ, 16 de abril de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005608-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELTON DOS SANTOS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

17/10/2019 Hora: 08:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 16 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 01/10/2019 

Hora: 11:50 (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 
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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. , 20 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 02/10/2019 Hora: 09:50 (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. , 20 de 

agosto de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO NAFAL DE CARVALHO OAB - MT26589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO NAFAL DE CARVALHO, 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: 01/10/2019 Hora: 

09:50 (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. , 6 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003506-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ANTUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL LOPES, 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: 08/10/2019 Hora: 

10:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 12 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005418-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SOLANGE CAPITULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA OAB - MT14538-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))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO MAURICIO CAPITULA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 15/10/2019 Hora: 

10:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 
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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. , 12 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012787-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CAROLINE DA SILVA PATRIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1012787-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: KARLA CAROLINE DA SILVA PATRIAN 

Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 500, - ATÉ 

1205/1206, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Endereço: RUA 

LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JÚNIOR, 700, Ed. Infinity, andares 

1/5/6/9/14 e 15, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 04542-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. MANIFESTAR ACERCA DOS 

EMBARGOS OPOSTOS. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011254-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD JAMMES TOTIMURA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011254-06.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 7.346,34 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

RICHARD JAMMES TOTIMURA DA SILVA SANTOS Endereço: AVENIDA 

SÃO SEBASTIÃO, 3730, - DE 3089/3090 AO FIM, SANTA HELENA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-000 POLO PASSIVO: Nome: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: RUA DAS 

FIGUEIRAS, 501 8 ANDAR, - ATÉ 1471 - LADO ÍMPAR, JARDIM, SANTO 

ANDRÉ - SP - CEP: 09080-370 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - 

RICHARD JAMMES TOTIMURA DA SILVA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 21/11/2019 

Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 16 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

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, 
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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: 1011914-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO NEI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011914-97.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 16.000,00 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: EDEVALDO NEI SILVA DOS SANTOS 

Endereço: RUA CATORZE, 7, JARDIM MARIANA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-810 POLO PASSIVO: Nome: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Endereço: CENTRO EMPRESARIAL NAÇÕES UNIDAS, 12901, 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 12901, BROOKLIN PAULISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04578-910 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - 

EDEVALDO NEI SILVA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 26/11/2019 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 16 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

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: 1016432-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016432-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ZENAIDE 

ARAUJO MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 28/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1021529-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MARCIA GONCALVES SALVADOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1021529-14.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 652,29 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / Execução, Despesas 

Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO Endereço: 

AVENIDA SENEGAL, 344, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-274 POLO PASSIVO: Nome: MARA MARCIA GONCALVES 

SALVADOR Endereço: AVENIDA SENEGAL, 344, Resid. Aclimação - BL07 

AP202, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-274 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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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: 1008200-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA PADILHA DA COSTA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1008200-32.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 9.331,28 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUISA PADILHA DA COSTA 

PIMENTA Endereço: RUA OIR CASTILHO, 200, JARDIM PRIMAVERA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-030 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 Senhor(a): XXX A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. CUIABÁ, 16 de abril 

de 2020. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003336-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003336-14.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 18.789,28 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO Endereço: RUA DAS PÉROLAS, 

266, apto 111, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-090 Nome: 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA MINAS GERAIS, 16, 

(LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-618 POLO PASSIVO: Nome: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - 

MATOGROSSENSE S.A Endereço: RUA PORTUGAL, 578, - ATÉ 849/850, 

JARDIM AMÉRICA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79080-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003336-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE PROCESSO n. 

1003336-14.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 18.789,28 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELIANE LIMA DA SILVA TOLEDO Endereço: RUA DAS PÉROLAS, 

266, apto 111, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-090 Nome: 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA Endereço: RUA MINAS GERAIS, 16, 

(LOT N V GRANDE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-618 POLO PASSIVO: Nome: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - 

MATOGROSSENSE S.A Endereço: RUA PORTUGAL, 578, - ATÉ 849/850, 

JARDIM AMÉRICA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79080-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AR NEGATIVO COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008804-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEULI OLIVEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CUMPRIMENTO DE LIMINAR, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 

PROCESSO n. 1008804-56.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.597,41 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NEULI OLIVEIRA DE ALENCAR Endereço: RUA DEZESSEIS, 33, 

BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-540 POLO PASSIVO: Nome: OI 

S.A Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO(A), bem como a INTIMAÇÃO DA 

LIMINAR PLEITEADA, por todo o conteúdo do despacho e da petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta e 

para que compareça à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ou de MEDIAÇÃO 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:30 , nos 

termos da decisão 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. 

LIMINAR: D E C I S Ã O Diante da presença dos requisitos que amparam a 

concessão da tutela vindicada, defiro o pedido da parte reclamante e 

determino que a parte reclamada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a exclusão do nome da parte autora dos bancos de dados cadastrais 

(SCPC, SPC e SERASA), concernente apenas aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da liminar. Intimem-se as partes para comparecer na 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis Em Substituição Legal ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. cuiaba-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016363-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de reclamação cível interposta pela parte, com o fito 

de compelir a parte reclamada a restituir o salário dos meses de fevereiro 

e março da parte reclamante. O instituto da tutela antecipada possui 

fundamento constitucional, porquanto decorre do direito fundamental à 

tutela efetiva (art. 5.º, inc. XXXV, da CF/88), sendo certo que o direito 

fundamental consagrado no aludido dispositivo garante ao jurisdicionado 

não apenas o direito formal de propor a ação, mas também assegura o 

direito a uma tutela adequada e efetiva. Para o deferimento da tutela 

antecipada exige-se à existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (art. 300, caput, do CPC). Compulsando os autos, evidencio que 

os fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, posto que os 

documentos juntados aos autos demonstram o bloqueio dos salários da 

reclamante. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA pleiteada pela parte reclamante para determinar que a parte 

Reclamada RESTITUA os salários dos meses de fevereiro e março sem 

qualquer desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como que 

proceda a portabilidade do salário para a conta no Banco Cooperativo do 

Brasil 0756, agência 4425-3 SICOOB INTEGRAÇÃO, conta 80.993, sob 

pena de ser fixada multa em caso de descumprimento. No mais, intimem-se 

as partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se no plantão. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015520-36.2019.8.11.0001

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:

VITOR HUGO SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012746-33.2019.8.11.0001

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:

WALESKA TAMMY BOTELHO FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 11.12.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006470-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA OVANDO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte reclamante foi intimada na data de 10/12/2019, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Entretanto, até a presente data não houve qualquer 

manifestação de sua parte, estando o feito paralisado há mais de 04 

(quatro) meses. Dispõe o Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, 

indefiro a petição inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. I. C. 

Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010716-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO ZARK DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pelo não comparecimento, mesma devidamente 

intimada. Na audiência a advogada da parte autora requereu o para 

apresentar justificativa da ausência da mesma, entretanto, até a presente 

data nada informou. Presente a Reclamada, representada por preposto, 

que requereu a extinção do processo e a condenação da parte autora no 

pagamento das custas processuais. A presença das partes nas 

audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “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”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)”. Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Após, observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006971-37.2019.8.11.0001

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:

JONAS RAMOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte exequente foi intimada no dia 25.11.2019, para se 

manifestar nos autos, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Entretanto, até a presente data não houve qualquer manifestação de sua 

parte, estando o feito paralisado há mais de 04 (quatro) meses. Dispõe o 

Novo Código de Processo Civil, no art. 485, III: III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca da 

extinção da execução quando não há manifestação da parte interessada: 

“PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. INJUSTIFICADA A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL, QUANDO A 

PARTE, CIENTE DO DEFERIMENTO DO PRAZO QUE ELA PRÓPRIA 

REQUEREU PARA CUMPRIR DETERMINADO ATO PROCESSUAL, 

INDUVIDOSAMENTE ABANDONA O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR 

LONGO TEMPO - MAIS DE CINCO MESES -, O QUE REVELA SEU EVIDENTE 

DESCASO E INDISCUTÍVEL DESINTERESSE NO NORMAL 

PROSSEGUIMENTO E ENCERRAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO, EM 

MANIFESTO PREJUÍZO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O 

MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, MORMENTE O DA 

CELERIDADE NA CONCLUSÃO EFETIVA DOS CASOS EM JULGAMENTO 

(ART. 2º). 2. ADEMAIS, O TEOR DO § 1º DO ART. 51 DA LEI 9.099/95 NÃO 

ADMITE OUTRA INTERPRETAÇÃO: "A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DAS PARTES". 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-DF - 

ACJ: 20000110691053 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 

13/08/2003, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 26/08/2003 Pág. 113).” Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de 

Processo Civil c/c o artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 

presente execução, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. I. C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017475-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(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

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em 

consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014831-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES BARBOS RANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Considerando a notícia de quitação do débito pela parte 

reclamada e concordância da parte reclamante, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de 

mérito, autorizando a expedição do competente Alvará Judicial em favor 
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da parte reclamante. Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018400-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANEZA MARQUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Considerando a notícia de quitação do débito pela parte 

reclamada e concordância da parte reclamante, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Pelo exposto, com fulcro no inciso II, do art. 924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de 

mérito, autorizando a expedição do competente Alvará Judicial em favor 

da parte reclamante. Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA PORTO PITON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis Em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019641-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MAQUES RODRIGUES (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))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo havido entre as partes nestes autos, e, com 

supedâneo no artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No mais, intime-se a parte reclamante para 

informar a conta bancária para a transferência, após libere-se o montante 

depositado nos autos na conta bancária indicada. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. P.I.C. Juiz 

Adauto dos Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016361-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016361-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISAIAS PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA LUCI SCHULLER 

POLO PASSIVO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 15 

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: 1016372-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016372-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO FELIPE 

SANTOS DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: GLOBO COMUNICACAO E 

PARTICIPACOES 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: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016381-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016381-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ROBERTO 

DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/05/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016391-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACI CAMILA CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016391-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JACI CAMILA 
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CORREA DOURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

28/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1016342-88.2020.8.11.0001

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:

RAQUEL SOARES DOS SANTOS (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: 16:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016341-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE DUARTE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO (REU)

 

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: 16:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016395-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BARROS DE ALMEIDA LUGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT27481/O (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016395-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MONICA 

BARROS DE ALMEIDA LUGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WAGNER ALVES DA SILVA, MAIARA FERNANDA CARNEIRO POLO 

PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 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: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016407-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016407-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RODRIGO 

PEREIRA FRANKLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE SOUZA 

AMARAL 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: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016409-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO OAB - MT19119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016409-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA FATIMA 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO 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: 02/06/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016416-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO LUIZ DA SILVA MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016416-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIULIANO LUIZ 

DA SILVA MORO 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: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1022067-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, na figura de seu patrono, para, apresentar contrarrazões, 

no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006900-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, na figura de seu patrono, para, manifestar quanto aos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, 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: 1018847-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-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))

 

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: 1018849-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMILA DE SOUZA SANTOS CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

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: 1021564-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 1016428-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016428-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANE 

CRISTINA BISPO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1016430-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016430-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 16 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: 1015886-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KEIJI MARIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 10/02/2020 Hora: 08:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015886-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KEIJI MARIAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA, 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: 1015801-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CASERTANO SENNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (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: 12:20 . *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: 1016430-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 09:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016361-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (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: 17:00 . *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: 1010194-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

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 

AUTORA, na figura de seu patrono, para, se manifestar acerca da 

PETIÇÃO ID 31251985 . 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: 1016381-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

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: 17:20 . *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: 1016391-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACI CAMILA CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 17:30 . *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: 1013201-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-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: 06/05/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016268-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROCHA MALHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (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: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016407-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SOUZA AMARAL OAB - MT23226/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: 17:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016010-24.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SUSMAGA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS 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: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016428-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE CRISTINA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 02/06/2020 Hora: 08:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO FARIAS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018783-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FATIMA FOCCHESATTO CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-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: 1016434-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAIANA ALCANTARA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016434-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA JAIANA 

ALCANTARA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR 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: 

02/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017363-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1016436-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016436-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

FARIAS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: EQUATORIAL 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: 

02/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 

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: 1004197-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004197-97.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA MIRANDA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc, Trata-se de ação de indenização por dano moral, formado 

pelas partes acima indicadas. Analisando os autos, constato que o pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071717/4/2020 Página 494 de 527



de redesignação da audiência merece acolhimento, em razão da juntada 

do atestado médico. Ademais, a Portaria n. 249/2020 do Tribunal de 

Justiça determinou a suspensão dos atos. Com isso, determino que seja 

redesignada a audiência de conciliação conforme a disponibilidade de 

pauta deste Juizado Especial, observando a Portaria n. 281/2020. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006613-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006613-72.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: SUELI RODRIGUES PEREIRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. 

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 evento 30958095. 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. DEFIRO O PEDIDO 

DO CREDOR. 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, sob pena 

de arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016010-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SUSMAGA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016010-24.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CAROLINE SUSMAGA NOVAIS REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, movido por 

MANOEL QUEIROZ DE FRANÇA, em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO. O demandante alega que possui cartão de crédito da requerida 

nº 4064********2855. Afirma que seu limite de crédito era no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais) e que a requerida reduziu indevidamente para o 

valor de R$ 150,00 (sento e cinquenta reais). Requer em tutela de 

urgência, que a requerida restitua seu limite de cartão de crédito para o 

valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Pleiteia ainda a inversão do ônus 

da prova. É o breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do 

pedido de urgência é imprescindível que a parte autora comprove os 

requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do autor não merece 

prosperar, porquanto a parte autora requer a restituição do seu limite do 

cartão de crédito para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), constato 

que tal medida tem caráter satisfativo, o que se confunde com o mérito da 

demanda, bem como há perigo de irreversibilidade da medida. Conforme 

preceitua o artigo 300 § 3°, do Código de Processo Civil; “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Ademais, inexiste prova robusta que comprove a 

irregularidade na redução do crédito, sendo necessário aguardar a dilação 

probatória. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também 

não foi comprovado, uma vez que inexiste indício de prejuízo para o caso 

de concessão ao final. Anoto que a empresa requeria informou a 

existência de outro cartão na mensagem anexada na exordial. Assim, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. 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) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 
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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

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018536-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 DECISÃO Processo: 1018536-95.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AILSON DE FREITAS PEREIRA EXECUTADO: VIVO S.A. 

Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença, formulado pelas partes 

acima indicadas. O exequente requer a expedição de alvará para 

liberação do valor depositado em juízo. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou 

o pagamento de forma voluntaria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do 

exequente. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor em favor do 

credor. 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 o exequente para manifestar nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Sob 

pena de arquivamento. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1019705-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE SA FORTES (REQUERENTE)

ELVIRA FORTES MANSUR BUMLAI (REQUERENTE)

IOLANDA DE SA FORTES (REQUERENTE)

DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019705-20.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IOLANDA DE SA FORTES, LEILA DE SA FORTES, ELVIRA FORTES 

MANSUR BUMLAI, DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de 

Alvará Judicial movido por IOLANDA DE AS FORTES E OUTROS, todos 

qualificado nos autos. O autor alega que, em 08/03/2018, o Sr. Osvaldo 

Oliveira Fortes faleceu. Assevera que o Banco do Brasil informou sobre o 

saldo bancário de R$ 7.038,26 proveniente de restituição de imposto de 

renda, relativo ao exercício de 2019, ano base 2018. Requer o saque 

integral da conta bancária do de cujus. O terceiro Ricardo Genaro e sua 

esposa manifestaram pela intervenção como assistente interessado na 

presente demanda. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato a incompetência deste Juízo de julgar a demanda. Acerca 

da competência, o artigo 3º, da Lei dos Juizados Especiais dispõe que: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 

Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações 

possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no 

inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos extrajudiciais, 

no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no 

§ 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. § 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará 

em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 

excetuada a hipótese de conciliação. Embora o Código de Processo Civil 

de 1973 tenha sido revogado pelo Atual Código de Ritos, o artigo 275, II, 

permanece em vigor perante o Juizado Especial, conforme o artigo 1.063, 

a propósito: Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados 

especiais cíveis previstos na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

continuam competentes para o processamento e julgamento das causas 

previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

Com isso, verifica-se que o Juizado Especial Cível possui competência 

para conciliar, julgar e executar as demandas de menor complexidade, que 

não exceda 40 salários mínimos. No caso, a presente ação possui rito 

especial, conforme indicado nos artigos 719 e seguintes, do Código de 

Processo Civil. Com isso, verifica-se a impossibilidade de recebimento e 

julgamento da presente demanda, nos termos do artigo 51, II, da Lei do 

Juizado Especial: 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; II - quando inadmissível o procedimento instituído 

por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for 

reconhecida a incompetência territorial; IV - quando sobrevier qualquer 

dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; V - quando, falecido o 

autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta 

dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos 

sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a 

ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, 

do pagamento das custas. De igual modo, o Enunciado n. 8, do FONAJE, 

estabelece a que: ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. 

Não obstante as arguições elencadas, registro que o autor pretende o 

levantamento de valor realizado em conta corrente de terceiro (Osvaldo 

Oliveira Fortes). Com isso, é evidente que se trata de jurisdição voluntária, 

sendo necessário o ajuizamento em Justiça Comum. Nesse sentido: 

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT. FALECIMENTO DE COMPANHEIRO. ACIDENTE. 

ALEGAÇÃO DE CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO DPVAT. CARÁTER 

CONTENCIOSO. FEITO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É certo que 

o pedido de alvará judicial se insere no rol de procedimentos de jurisdição 

voluntária, e se caracteriza pela inexistência de pretensão resistida, de 

forma que cabe ao Poder Judiciário apenas homologar ou autorizar o 

pedido.2. Com efeito, o reconhecimento do direito ao recebimento dos 

valores relativos ao seguro obrigatório – DPVAT tem carácter 

contencioso, razão pela qual a ação manejada – pedido de alvará judicial – 

não é adequada à pretensão da autora, uma vez que é procedimento de 

jurisdição voluntária.3. Nesse sentido, eis o recente julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: E M E N T ACONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE 

VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA 

LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA.1. O requerimento de Alvará Judicial, 

regulamentado pela Lei nº 6.858/80, traduz atividade de jurisdição 
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voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, 

Publicado no DJE 12/07/2018)4.Conforme constou na fundamentação da 

sentença que utilizado para fundamento este recurso: “Examinando os 

autos, verifico que o caso não se trata de jurisdição voluntária e sim de 

processo de conhecimento, haja vista a complexidade da causa e a 

necessidade de produção de provas.”.5. A sentença que reconheceu a 

incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a 

demanda e julgou extinto o feito sem resolução de mérito não merece 

reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. EDSON DIAS 

REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

27/08/2018). (Grifei) Posto isso, verifica-se que, de todas as formas que 

se aprecie a questão, restou evidencia a incompetência deste Juízo de 

julgar a demanda. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo 

extinto o feito, sem resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 51, 

II, da Lei dos Juizados Especiais. Sem condenação nas custas e 

honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em 

julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018597-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018597-53.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B EXECUTADO: FRANCISCO 

DAS CHAGAS DA SILVA S E N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de pedido 

de homologação judicial de acordo extrajudicial 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019941-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019941-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: ANTONIA 

MARTINS DA SILVA, RENATO PINTO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, formado pelas partes acima 

indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante 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 pelo demandante. 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. Registro 

que inexiste determinação judicial incluindo o nome do devedor no rol de 

mal pagadores. Friso que em consulta ao Sistema Serajud não fora 

localizada qualquer solicitação de restrição. Assim, incabível acolher o 

pedido de baixa da restrição. 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. Indefiro o pedido de baixa da restrição por ausência de 

determinação deste Juízo de inclusão do nome do devedor no rol de mal 

pagadores. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019941-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANTONIA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019941-69.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO GARDEN GOIABEIRAS EXECUTADO: ANTONIA 

MARTINS DA SILVA, RENATO PINTO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, formado pelas partes acima 

indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante 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 pelo demandante. 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. Registro 

que inexiste determinação judicial incluindo o nome do devedor no rol de 

mal pagadores. Friso que em consulta ao Sistema Serajud não fora 

localizada qualquer solicitação de restrição. Assim, incabível acolher o 

pedido de baixa da restrição. 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. Indefiro o pedido de baixa da restrição por ausência de 

determinação deste Juízo de inclusão do nome do devedor no rol de mal 

pagadores. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do 

artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, 

procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo. 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: 1014916-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI ZAMINHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA (REQUERIDO)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014916-41.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZANI ZAMINHAN REQUERIDO: GEFFERSON ALMEIDA DE 

SA, MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL formado pelas partes acima 

indicadas. Deixo de relatar os fatos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 

9.099/1995. Fundamento e Decido. O autor requer a desistência do feito. 
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Compulsando os autos, constato que a pretensão do demandante 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 pelo demandante. 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. Sem condenação nas custas e honorários, 

nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgada a 

sentença, procedidas as baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017012-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA PEREIRA BARRETO OAB - MT23537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017012-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

PAULO FERREIRA ROCHA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA S E 

N T E N Ç A Vistos etc. Trata-se de 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. 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

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016359-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE ANTONIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016359-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILUCE 

ANTONIA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE DA 

PURIFICACAO SOUZA, MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA 

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: 15/06/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: . 15 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: 1016362-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1016362-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR HUGO 

OLIVEIRA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: . 15 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: 1016370-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 

ELETROFISIOLOGIA DO MATO GROSSO - COOPERHEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

WANDERSON AUGUSTO ALVES DE SOUZA OAB - MT22535/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AURENI CORDEIRO VIANA (REU)

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1016370-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COOPERATIVA 

DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ELETROFISIOLOGIA DO MATO 

GROSSO - COOPERHEMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

DE SOUSA FERREIRA, MICHELLE MARTINS BORGES, WANDERSON 

AUGUSTO ALVES DE SOUZA POLO PASSIVO: MARIA AURENI CORDEIRO 

VIANA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: . 15 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: 1007148-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GONCALVES DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015529-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILSON NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT26396/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOO VAREJO DIGITAL LTDA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016376-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CAMPOS (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)
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PROCESSO n. 1016376-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

CRISTINA DO ESPIRITO SANTO CAMPOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL 

COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: . 16 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: 1005517-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar 

procuração conferindo poderes específicos para levantamento de alvará 

pelo Dr. ANDERSON AMARAL ROSA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015263-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT25080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015423-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BENEDITA LEMES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-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 do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016386-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016386-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDENICE 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016787-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-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 do inteiro teor da decisão.

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerente: Nome: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA Endereço: TRAVESSA 

PENÁPOLIS, 37, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-099 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. 1016233-74.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) TESTEMUNHA: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A , 16 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: 1013056-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

DEBORAH CAMILA TORRES GALLINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH CAMILA TORRES GALLINDO OAB - PE46418 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA OAB - ES18586 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REU)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014270-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA LOLITA GALDINO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003534-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ELTON ANGHINONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALAVY SISTEMA INTEGRADO DE LAVANDERIAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOAO LAERCIO MOREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005277-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EIDY BORGES YOKOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DIVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-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: 1006868-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERNANDES MEZA (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)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011734-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER OLIVEIRA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015556-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE GARTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN FELIPE WERNER KOSCHECK OAB - MT23038/O 

(ADVOGADO(A))

JAIME LUIZ KOSCHECK OAB - MT8758/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013257-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO LEONEL PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY AMARAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes da audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017510-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004959-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO SANTANA MARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 1020582-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMARION MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

SANDRO APARECIDO FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS OAB - MT25153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO LUDGERO CAPELLETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022000-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1016394-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016394-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDINEIA DE 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCARLOS BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: . 16 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: 1016398-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016398-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICENTINA 

MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001460-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (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: 1022517-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018326-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE ARAUJO RACHID JAUDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO OAB - MT27675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020790-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTANA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1014865-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYRELLE LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010861-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RODRIGUES VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000834-05.2020.8.11.0001

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:

FANAVIA RODRIGUES BIANCO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte, exequente, para no prazo de 10(dez)dias, 

constituir novo advogado e dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, inclusive cumprindo a determinação de ID nº 

27991068.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006122-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES 

Endereço: RUA DAS ROSAS, 36, SÃO FRANCISCO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-690 Senhor(a) MARIA DAS GRACAS RODRIGUES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006122-31.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 26.716,32 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EDNALDO REIS DE 

FARIA SILVA - MT16392/O-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1006122-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, 184, Bairro Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006122-31.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 26.716,32 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:10 REQUERENTE: MARIA DAS 

GRACAS RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EDNALDO REIS DE 

FARIA SILVA - MT16392/O-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1006394-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA BENEDITA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1707, 1 ANDAR, SANTO AGOSTINHO, 

BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 Senhor(a) BANCO BMG S.A: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006394-25.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/06/2020 Hora: 16:20 REQUERENTE: LEILA BENEDITA DE MAGALHAES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730-O DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1004817-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROCHA JUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUIABANO OAB - MT12212/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PEDRO ROCHA JUCA Endereço: 

RUA OITO, 281, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-765 

Senhor(a) PEDRO ROCHA JUCA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004817-12.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: PEDRO 

ROCHA JUCA Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ CUIABANO - 

MT12212/O REQUERIDO(A): OI S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1004817-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROCHA JUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CUIABANO OAB - MT12212/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO 

LAVRADIO, 71, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 

Senhor(a) OI S.A: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004817-12.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: PEDRO 

ROCHA JUCA Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ CUIABANO - 

MT12212/O REQUERIDO: OI S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER DE 

BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1016410-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1016410-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO THIAGO 

BRAGA GOUVEIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO THIAGO 

BRAGA GOUVEIA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: . 16 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: 1020238-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020243-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BORGES MINAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004732-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIO ADALBERTO HUNGRIA 

MARCONDES Endereço: COMUNIDADE, 00, ZONA RURAL, COMUNIDADE 

ALEIXO, ACORIZAL - MT - CEP: 78480-000 Senhor(a) MARIO ADALBERTO 

HUNGRIA MARCONDES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004732-26.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.364,54 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 

16:50 REQUERENTE: MARIO ADALBERTO HUNGRIA MARCONDES 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1016414-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELI NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1016414-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELI 

NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS 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: 15/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: . 16 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: 1004622-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-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))
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WANDERLEY DE OLIVEIRA 

SOUZA Endereço: RUA OITO, 16, Quadra 85, TANCREDO NEVES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78053-598 Senhor(a) WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004622-27.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 

17:10 AUTOR: WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA Advogados do(a) 

AUTOR: HERVITAN CRISTIAN CARULLA - MT19133-O, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - MT17514-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1004622-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: WANDERLEY DE OLIVEIRA 

SOUZA Endereço: RUA OITO, 16, Quadra 85, TANCREDO NEVES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78053-598 Senhor(a) WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004622-27.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 

17:10 AUTOR: WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA Advogados do(a) 

AUTOR: HERVITAN CRISTIAN CARULLA - MT19133-O, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - MT17514-O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1004622-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004622-27.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 17:10 AUTOR: WANDERLEY DE 

OLIVEIRA SOUZA Advogados do(a) AUTOR: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - MT19133-O, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

MT17514-O REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1006887-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELISABETE DA SILVA Endereço: 

Rua Itú, 80, Goiabeiras, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-190 Senhor(a) 

ELISABETE DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006887-02.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.441,76 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 15/06/2020 Hora: 17:20 REQUERENTE: ELISABETE DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO DA SILVA RIBEIRO - MT19838-O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1014340-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA MARIA SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação 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: 1000026-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SEMPIO JUSTINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação 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: 1016423-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA COSTA NATALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016423-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO DA 

COSTA NATALINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/06/2020 Hora: 17:50 , no endereço: . 16 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: 1003128-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PAULA DE CASTRO (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: 1009182-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA LUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCINDA DA LUZ SILVA 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO, 57, QUADRA 43, JARDIM VITÓRIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-790 Senhor(a) LUCINDA DA LUZ SILVA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009182-12.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.671,80 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 

17:40 AUTOR: LUCINDA DA LUZ SILVA Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS - MT18523-O REQUERIDO(A): BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1009182-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA DA LUZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a) BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A.: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009182-12.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 18.671,80 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/06/2020 Hora: 

17:40 AUTOR: LUCINDA DA LUZ SILVA Advogado do(a) AUTOR: ISAQUE 

LEVI BATISTA DOS SANTOS - MT18523-O REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Advogado do(a) REU: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - MS5871-A DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 
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sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1013852-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LEMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOANA LEMES DE ARRUDA 

Endereço: Avenida das Palmeiras, s/n, 094, Condomínio Rio Manso, Jardim 

Imperial, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-902 Senhor(a) JOANA LEMES DE 

ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005007-09.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.250,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

08:30 REQUERENTE: JOANA LEMES DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - MT25429/O 

REQUERIDO(A): OSVALDO BORGES DA SILVA DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1011185-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONCALVES TORTORELLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELIAS GONCALVES 

TORTORELLIO Endereço: RUA G-3, 12, quadra 08 lote 13, BELA VISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-566 Senhor(a) ELIAS GONCALVES 

TORTORELLIO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011185-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/06/2020 Hora: 08:40 REQUERENTE: ELIAS GONCALVES 

TORTORELLIO Advogado do(a) REQUERENTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS - MT19438-O REQUERIDO(A): Aguas Cuiabá S/A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1012764-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018053-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FRANCO OAB - MT14743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021075-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCENI CICERA ARISTIDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008169-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA GARDIN DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (REU)

DECOLAR.COM LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LELIA GARDIN DOS SANTOS 

Endereço: RUA SETENTA E TRÊS, 25, QUADRA 69, CPA IV, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-034 Senhor(a) LELIA GARDIN DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008169-75.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 21.096,00 ESPÉCIE: [Transporte de Pessoas, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 08:50 AUTOR: LELIA GARDIN DOS 

SANTOS Advogado do(a) AUTOR: JOÃO BATISTA DA SILVA - MT5237-O 

REQUERIDO(A): DECOLAR.COM LTDA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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. 
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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: 1009070-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: 

CONDOMÍNIO SÃO LUIZ - TORRE 2 - 10 ANDAR, 1830, AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK,, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-900 Senhor(a) BANCO BMG S.A: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerida, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009070-43.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 39.140,37 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano Material, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 09:00 REQUERENTE: DONATO 

MARTINS DE FIGUEIREDO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

HENRIQUE DA COSTA GARCES - MT22059/O REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Advogado do(a) REQUERIDO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA 

- MG109730-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA 

AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte 

endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1009070-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DONATO MARTINS DE 

FIGUEIREDO Endereço: RUA A, 28, BLOCO B3 - APT404, TERRA NOVA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 Senhor(a) DONATO MARTINS DE 

FIGUEIREDO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009070-43.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 39.140,37 ESPÉCIE: [Bancários, Indenização por Dano 

Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 09:00 

REQUERENTE: DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - MT22059/O 

REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 
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câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011271-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PAULO MARQUES DA SILVA 

Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 13, Rua X, Quadra 36, n 13, CEP 78.058-000, 

Bairro J, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 Senhor(a) PAULO 

MARQUES DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1011271-08.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 09:10 AUTOR: PAULO MARQUES DA 

SILVA Advogado do(a) AUTOR: MANOEL COSTA PARRIAO - MT13944-O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1010006-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: IDEZON APARECIDO DOS 

SANTOS Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 1509, - 

LADO ÍMPAR, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-600 Senhor(a) 

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010006-68.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 41.800,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 09:20 AUTOR: IDEZON 

APARECIDO DOS SANTOS Advogado do(a) AUTOR: ENILDO NEVES DE 

SOUZA - MT22020/O REQUERIDO(A): AMBEV S.A. DESPACHO/DECISÃO: 

“” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014467-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLA CHRISTIE RIBEIRO JUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1009968-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-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: 1014111-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ORLANDO FIRMINO DA SILVA 

Endereço: AVENIDA TANGARÁ, 03, QD. 41 CASA 03, JARDIM SANTA 

AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-750 Senhor(a) ORLANDO FIRMINO 

DA SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014111-88.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.779,20 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 09:30 REQUERENTE: ORLANDO FIRMINO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA - 

MT0011440A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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: 1013535-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAMMES STAINER DOS SANTOS LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004466-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DOS SANTOS MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY COIMBRA DA PENHA MARINHO OAB - MT18954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: HELENA DOS SANTOS MARINHO 

Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 155, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 Senhor(a) HELENA DOS SANTOS MARINHO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004466-39.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC 

Data: 16/06/2020 Hora: 09:40 REQUERENTE: HELENA DOS SANTOS 

MARINHO Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - MT18954-O REQUERIDO(A): GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1017250-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016431-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016431-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ ANTONIO 

POSSAS DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA 

LUCI SCHULLER POLO PASSIVO: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS 

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: 

16/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: . 16 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: 1022448-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID REBECCA RODRIGUES 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))

 

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: 1005631-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA AMORIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: OLINDA AMORIM PINTO Endereço: 

RUA FLORIANO FIGUEIREDO, 615, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-305 Senhor(a) OLINDA AMORIM PINTO: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005631-24.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

6.898,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, Assinatura 

Básica Mensal, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 

10:00 REQUERENTE: OLINDA AMORIM PINTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - MT15361/O 

REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria ATENÇÃO: As audiências 

foram redesignadas em razão da Portaria-Conjunta nº 247/2020, que 

adotou medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus). 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 
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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: 1005631-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA AMORIM PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 8º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1 andar, Prédio João Dias, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a) OI BRASILTELECOM: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerida, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005631-24.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.898,46 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia, 

Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/06/2020 Hora: 10:00 REQUERENTE: OLINDA AMORIM PINTO Advogado 

do(a) REQUERENTE: VITOR BERNARDINELLI DACACHE - MT15361/O 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

ATENÇÃO: As audiências foram redesignadas em razão da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020, que adotou medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). 

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: 1016438-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1016438-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VANESSA 

CRISTINA DA SILVA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA 

LIMA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 

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: 

8ª JEC Data: 16/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: . 16 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: 1016439-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANY COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016439-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:COMPANY 

COMUNICACAO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI 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: 

16/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020017-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020017-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DARIO IPOGUCAM VENCESLAU REQUERIDO: GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos, etc. Relatório dispensado de acordo 

com o art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA DE URGÊNCIA proposta por DARIO IPOGUCAM VENCESLAU 

em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE. 1 - PRELIMINARES 1.1 - 

DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz 

se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no 

sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da 

própria lei de regência – 9.099/95. 1.2 - DA INAPLICABILIDADE DO CDC 

Aponta a Reclamada a não incidência do Código de Defesa do Consumidor 

no caso em questão, sob o argumento de ser plano de autogestão. Sobre 

o assunto é importante esclarecer que a operadora de planos privados de 

assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de 

direito privado que não possui finalidades lucrativas que, vinculada ou não 

à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com 

exclusividade para um público determinado de beneficiários. A 

constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos 

firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam 

ao lucro. Dessa forma, não se aplica o diploma consumerista ao contrato 

de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por 

inexistência de relação de consumo, de acordo com entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo colacionado: RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE 

AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. 

PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA 

DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.1. A operadora de planos 

privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa 

jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não 

à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com 

exclusividade para um público determinado de beneficiários.2. A 

constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, 

sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de 

associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos 

firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam 

ao lucro.3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato 

de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por 

inexistência de relação de consumo.4. Recurso especial não provido. 

(REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016. Portanto, acolho a 

preliminar suscitada. 1.3 - DO ÔNUS DA PROVA Não há razão para o 

deferimento da preliminar suscitada, haja vista que está junto à 

demandada as maiores e melhores condições de comprovação dos fatos 

alegados pela parte autora, cabendo, contudo, à esta última comprovar 

minimamente os fatos apresentados no caderno processual, de acordo 

com o que preceitua o artigo 373 do CPC. 2 - MÉRITO Não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Noticia a parte autora que é cliente do Plano 

GeapSaúde junto a empresa Reclamada, conforme inscrição através do 

cartão magnético nº 0901.0120.4194.0034, honrando fielmente com suas 

obrigações e mantendo os pagamentos em dia das mensalidades. Aduz 

que durante uma consulta de rotina junto ao seu médico urologista de 

confiança Dr. Carlos Bouret (CRM – MT 2426), tomou conhecimento de que 

está acometido de Câncer de Próstata, diagnóstico confirmado pelo exame 

de ressonância e biópsia realizados a pedido médico. Por recomendação 

do referido profissional da área médica, que explicou que o procedimento 

cirúrgico por robótica é o mais seguro, com recuperação mais rápida e 

menor risco de contaminação, sendo ainda menos doloroso e possuindo 

risco quase inexistente de sequelas (incontinência urinária e impotência 

sexual), de modo que referido procedimento é o que deve ser adotado e, 

uma vez realizado o pedido (protocolos nº 32308020199110718329264, 

em 07/11/19; 3230802019111218347461 em 12/11/19 e 

3230802019120221842332 na data de 02/12/19) junto à demandada para 

que liberasse a autorização necessária do plano de saúde, a mesma 

informou que cobre apenas o procedimento convencional. A liminar foi 

deferida no movimento ID nº 28206587. Em defesa, a Reclamada aduz que 

o procedimento solicitado não consta no rol da ANS, não sendo, portanto, 

passível de cobertura pelas Operadoras/Seguradoras de Saúde, 

resumindo que a negativa se deu fundamentada nisso, pois devidamente 

amparada por lei e em detrimento do exercício regular de seu direito, 

pugnando pela improcedência da demanda. Inicialmente, registro no caso 

em concreto que, mesmo não incidindo os ditames do CDC, entendo que 

mister se faz aferir a abusividade da conduta do plano de saúde, ora 

Reclamada, em relação ao aderente que venha a inviabilizar ou limitar o 

objeto contratado, com fincas no Código Civil: Art. 421. A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as 

cláusulas que estipulem a renúncia antecipada. Através dos dispositivos 

normativos supra, conclui-se que a conduta da operadora deve ser 

pautada segundo a função social dos contratos, os quais devem 

interpretados segundo os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da 

pessoa humana, notadamente nos casos de pactos de adesão em que 

inexiste a paridade entre as partes. Nesse contexto, cinge-se a 

controvérsia a análise da obrigação do custeio do tratamento prescrito ao 

Autor pela operadora do plano de saúde, cuja negativa fundou-se no fato 

de tratar-se de procedimento não inserido no rol de Procedimento e 

Eventos da Saúde previsto pela ANS. Antes de mais nada, é preciso 

lembrar que o objetivo primordial daquele que adere a um plano de saúde é 

justamente a garantia de manutenção da saúde e de preservação da vida. 

Nesse sentido, a negativa ao custeio de procedimento – mesmo em razão 

de o procedimento/tratamento não se encontrar nas hipóteses de 

cobertura previstas pela Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS – não 

se justifica diante da comprovação de sua necessidade para a eficácia do 

tratamento do paciente, o que efetivamente foi comprovado pelo 

Reclamante no movimento ID nº 28186056 (relatório médico). A Reclamada 

confessa que não autorizou referido procedimento em virtude de o mesmo 

não constar no rol da ANS, inexistindo afirmativa/comprovação nos autos 

de que o procedimento cirúrgico por robótica se encontra expressamente 

excluído da cobertura do plano de saúde. Dessa forma, inexistindo a 

exclusão expressa e direta pelo contrato com relação ao 

tratamento/procedimento de procedimento cirúrgico por robótica, sendo, 

portanto, a recusa da Reclamada em custear torna-se abusiva e arbitrária. 

É importante esclarecer que se há uma indicação do médico especialista 

para a cirurgia robótica, a negativa do plano de saúde, sob alegação de 

que o procedimento não consta no Rol da ANS, é considerada abusiva e 

não deveria ser impedimento para a realização da cirurgia. Nesse sentido, 

o Poder Judiciário tem entendimento amplamente majoritário de que esse 

rol lista apenas a cobertura mínima obrigatória, não podendo a operadora 

do plano de saúde negar a cobertura de um tratamento apenas em razão 

do fato de ele não estar relacionado nesse rol, tendo o Superior Tribunal 

de Justiça também entendido por abusiva a cláusula que exclui a 

cobertura para tratamento da saúde, conforme os precedentes a seguir 

transcritos: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA 

RADICAL - INCONTINÊNCIA URINÁRIA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - COLOCAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL - 

NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE - - DANO 

MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DEVIDA - 

JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

POSSIBILIDADE. - Ainda que o contrato exclua a cobertura de próteses e 

a ANS não inclua a prótese de esfíncter no rol de coberturas obrigatórias, 

o contrato assegura o tratamento da doença, o que abrange todo tipo de 

procedimento necessário à busca da cura, incluindo o material essencial à 

cirurgia ou à recuperação do paciente. - Havendo expressa indicação 

médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o 

argumento de não estar, a prótese, prevista no rol da ANS. - A propósito 

da configuração do dano moral, decorrente da recusa dos planos de 

saúde em cobrir determinados procedimentos com base em interpretação 

de cláusulas contratuais, o STJ firmou posicionamento no sentido de que a 

negativa de cobertura, nessas hipóteses, enseja dano moral. - A 
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indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio 

do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do 

caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de 

modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da 

medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. - Em se tratando de juros e correção 

monetária, o STJ entende que se está diante de matéria de ordem pública, 

de forma que as suas aplicações, alteração de cálculo, ou modificação do 

termo inicial - de ofício - não configuram reformatio in pejus. (TJ-MG - AC: 

10105140109825001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

31/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/09/2017). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE 

SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PACIENTE PORTADOR DE CARCINOMA PROSTÁTICO. 

AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL. OPÇÃO 

DO DEMANDANTE POR MÉTODO MENOS INVASIVO NÃO REALIZADO NO 

ESTADO DE SERGIPE (CIRURGIA ROBÓTICA). REEMBOLSO DAS 

DESPESAS PELA TABELA. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. 

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em se tratando 

de operadora de plano de saúde de autogestão, não se aplicam as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2 – Os relatórios médicos 

trazidos aos autos atestam que o paciente deveria ser submetido à 

cirurgia de prostatectomia radical, tendo este optado pela técnica 

laparoscópica robótica por ser menos invasiva. 3 – Evidente nos autos 

que o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico, ao passo que o 

demandante optou por realizá-lo na cidade de São Paulo por outro método. 

4 – Reembolso que deve ocorrer com base na tabela do plano de saúde. 5 

– Dano moral não evidenciado diante da ausência de ilícito praticado pela 

ré. 6 – Sucumbência mínima do demandado. Honorários fixados com base 

no valor da causa. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 

(Apelação Cível nº 201900818044 nº único0016511-73.2018.8.25.0001 - 

2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos 

Anjos - Julgado em 28/11/2019). Com a atitude abusiva da Ré em negar 

autorização para a realização do procedimento de saúde necessário ao 

Reclamante, fere a finalidade básica do contrato, colocando o usuário em 

posição de intensa desvantagem, aumentando assim o risco à sua vida e 

fazendo com que o seu tratamento aconteça em condições extremamente 

gravosas. Sendo assim, confirmar a liminar deferida no movimento ID nº 

28206587 é o decisum a ser perseguido por este juízo. Nesse sentido: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

LIMINAR SATISFATIVA. REALIZAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 

INOCORRÊNCIA. MENOR INCAPAZ. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. 

DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. A concessão de liminar 

satisfativa, para a realização de cirurgia a cargo do ente público, não leva 

à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua 

confirmação pela sentença. O artigo 198, I, da CF/88 não deixa dúvida de 

que cabe ao Município, assim como à União e aos Estados, de forma 

conjunta ou individualizada, garantir a todos o direito à saúde. Cabe ao 

Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, 

medicamentos necessários para o tratamento de doença crônica, através 

do SUS. (Destaquei). Desta feita, tenho que razão assiste à Autora e a 

procedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe. Anoto que 

não há pedido nos autos e nem menção/fundamentação na peça de 

ingresso acerca de indenização por danos morais, de modo que não há o 

que ser apreciado nesse sentido. Ante o exposto, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais, para 

TORNAR definitiva a liminar concedida no movimento ID nº 28206587. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto à homologação da MMª. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Karla Arruda Grefe Juíza Leiga Vistos etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014836-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS VITORASSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS VITORASSO OAB - MT26614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014836-77.2020.8.11.0001 AUTOR: JOAO LUCAS VITORASSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004705-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Determina-se que a secretaria promova a 

retificação do polo passivo, conforme a petição inicial. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar 

(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, 

nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001035-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVALHO NUNES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 21/09/2017, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 
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Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Defere-se o pedido de 

redesignação de audiência ante a justificada impossibilidade de 

comparecimento da parte autora. Designe-se nova data para a sessão de 

conciliação. Intime-se. Cuiabá, 31 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001035-02.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CARVALHO NUNES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001035-02.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: DANILO CARVALHO NUNES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para esclarecer a divergência de valores entre a petição do id. 

12302774 e o cálculo apresentado no id. 12302794, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017136-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR SILVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-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: 02/06/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCHNEIDER MARQUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589-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: 07/07/2020 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. 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: 1016365-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO JOAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016365-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAETANO JOAO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE AUGUSTO FAVERO 

ZERWES, RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040402-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SAUER MOSENA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 30/07/2020 Hora: 08:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016942-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (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 comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 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. 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: 1017533-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F J COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-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: 30/07/2020 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001242-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J.O. COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-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: 30/07/2020 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002353-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON APARECIDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013721-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013835-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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: 30/07/2020 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000424-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA OAB - MT18853-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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos pela Fazenda Pública, e HOMOLOGA-SE o 

valor de R$ 3.822,07 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e sete 

centavos), referente à Certidão de Crédito de Honorários Advocatícios. 

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. Informe-se o teor da 

presente decisão nos Processos Códigos: 416095, 416096, 416097, 

416098, 416100, 416101 e 416102, que tramitaram na 11ª Vara Criminal e 

Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT. Intime-se a 

parte exequente para que apresente a Certidão de Crédito original em 

Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juíza de Direito. Ana Maria Ribeiro 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. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 31 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504001-63.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DOS SANTOS PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: “(...) Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação. Após, 

conclusos. Intime-se. Cuiabá/MT, 15 de setembro 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501016-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA SIMONE DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 
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Cumprida a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 14 

de agosto 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013917-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO LEITE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 10:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021864-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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: 30/07/2020 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502234-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MAERCIO FINOCHIO JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

BRUNO GOUVEA JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprida a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 1° 

de agosto 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015542-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTA GOMES ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015542-60.2020.8.11.0001 AUTOR: SAMANTA GOMES ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial do ESTADO DE MATO GROSSO para que se 

manifeste, sem prejuízo à posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe o art. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. Com a manifestação do ESTADO DE MATO 

GROSSO ou decorrido o prazo, conclusos para análise do pedido de tutela 

de urgência. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021860-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GRASSI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 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. 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: 1015432-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015432-61.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA 

BOTELHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos,etc. Notifique-se o 

representante judicial do ESTADO DE MATO GROSSO para que se 

manifeste, sem prejuízo à posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe o art. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. Com a manifestação do ESTADO DE MATO 

GROSSO ou decorrido o prazo, conclusos para análise do pedido de tutela 

de urgência. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015873-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ARAUJO SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015873-42.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANESSA DE ARAUJO SILVA 

REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 
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prejuízo à posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe o art. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8437/92. Com a manifestação ou decorrido o prazo, conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se com urgência. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015997-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA FERNANDES TONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015997-25.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUDIMILA FERNANDES TONET 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Notifique-se o 

representante judicial da Fazenda Pública para que se manifeste, sem 

prejuízo à posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no 

prazo de 72 horas, conforme dispõe o art. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 

8437/92. Com a manifestação ou decorrido o prazo, conclusos para 

análise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se com urgência. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015691-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLECIMA FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015691-56.2020.8.11.0001 REQUERENTE: GLECIMA FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste, sem prejuízo à posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe o art. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92. Com a manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Cumpra-se com 

urgência. Intime-se . Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022039-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-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: 30/07/2020 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000363-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVINO MARTINS (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 10:50 , 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: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 27958007. A parte autora expressa seu 

desinteresse na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de 

conciliação é ato processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 

12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, razão pela qual só 

pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que 

não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido 

de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada.Cuiabá, data registrada no 

sistema.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1017294-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO DE AQUINO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Exequente, 

para que apresente a Certidão original no Cartório, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para o fim de expedição de ofício requisitório. Cuiabá-MT, 16 de abril 

de 2020. Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003475-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA SANTINA VENDRUSCULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 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. 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: 1022305-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIA FERREIRA DO NASCIMENTO (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:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 
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A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002255-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE FREIRE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-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: 30/07/2020 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. 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: 1025322-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA SCHNEIDER MARHOLT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 11:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500041-70.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LIMA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

ANA PAULA DA SILVA ANNUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(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)

 

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. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 19 

de julho 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: 1030247-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 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. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001876-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO EXECUTIVE CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 11:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009528-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. C. F. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 12:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504716-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DE FATIMA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT10101-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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: “(...) Sobrevindo os embargos, intime-se a embargada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY METELLO 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))

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: 30/07/2020 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. 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: 1026933-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROBERTO RICAS SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial, no 

entanto mantem-se o valor da causa no valor de R$52.365,34, conforme a 

petição inicial, tendo em vista que o processo foi declinado considerando o 

valor que a parte autora deu a causa. Desse modo, limita-se a causa no 

teto do Juizado na data da distribuição da ação. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) Reclamado(s) para trazer(em) 

aos autos documentos de que disponha(m) 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: 1015511-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON RODRIGUES DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. 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: 1009704-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANTONIO DIAS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022228-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DE CARVALHO SENRA (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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500374-22.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDMIR LEITE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. Ao contador para a elaboração dos cálculos. 

Juntado os cálculos, dê-se prosseguimento ao andamento processual, 

cumprindo-se integralmente o disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. 

Cumprido a obrigação e juntado os respectivos comprovantes de 

pagamento nos autos, no prazo legal, arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 29 

de junho 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500038-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA BARBOSA CAMARGO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (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. Verifica-se a renúncia da parte autora ao valor 

que exceda o limite de RPV (ID: 6103424 e 6103427). Assim, ao contador 

para a elaboração dos cálculos. Juntado os cálculos, dê-se 

prosseguimento ao andamento processual, cumprindo-se integralmente o 

disposto no art. 13 da Lei n° 12.153/2009. Cumprida a obrigação e juntado 

os respectivos comprovantes de pagamento nos autos, no prazo legal, 

arquive-se. Intimem-se. Cuiabá, 24 de agosto 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016425-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON HENRIQUE REZENDE BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016425-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TALISSON 

HENRIQUE REZENDE BRUNO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

PAIVA MACHADO POLO PASSIVO: SEMOB - SECRETARIA DE 

MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO 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: 18/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 16 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: 1038708-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNIL DA SILVA TAQUES (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038708-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CLEIDE GONCALVES LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL BENEFICENTE 

SANTA HELENA, MUNIL DA SILVA TAQUES, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos 

etc. Trata-se de reclamação visando a reparação por danos morais e 

materiais decorrentes de má prestação de serviços de saúde prestados à 

reclamante, os quais foram determinantes para a sequela e debilidade de 

seu membro. Em contestação os reclamados negaram a existência de 

negligência e/ou imperícia. 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, considerando 

as peculiaridades da causa é imprescindível a realização de perícia 

médica, eis que somente referida prova tem o condão de atestar se a 

sequela e debilidade do membro da reclamante decorreu de conduta 

negligente/imperita dos reclamados. Posto isso, nos termos do 

entendimento fixado no IRDR - Tema 01, no sentido do cabimento de 

perícia em sede dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, DEFIRO o 

pedido dos reclamados Munil da Silva Taques e Sociedade Beneficente 

Santa Helena para realização de perícia médica, devendo a secretaria da 

vara diligenciar em busca de profissional habilitado para a realização da 

perícia, voltando os autos conclusos para a Juíza Titular realizar a 

respectiva nomeação e arbitramento de honorários. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005986-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005986-68.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de reclamação 

visando a reparação por danos morais e estéticos decorrentes de erro 

médico que culminaram, segundo alega, em ferimento gravíssimo na sua 

mão direita, sendo necessário, inclusive, enxerto de carne. Em 

contestação os reclamados negaram a existência de negligência e/ou 

imperícia. 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, considerando as 

peculiaridades da causa é imprescindível a realização de perícia médica, 

eis que somente referida prova tem o condão de atestar se o ferimento na 

mão da reclamante decorreu de conduta negligente/imperita dos 

reclamados (punção feita de forma errônea). Posto isso, nos termos do 

entendimento fixado no IRDR - Tema 01, no sentido do cabimento de 

perícia em sede dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, DETERMINO a 

realização de perícia médica, devendo a secretaria da vara diligenciar em 

busca de profissional habilitado para a realização da perícia, voltando os 

autos conclusos para a Juíza Titular realizar a respectiva nomeação e 

arbitramento de honorários. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503212-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503212-64.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: NICOMEDES FRANCISCO PINTO 

LOPES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Compulsando a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, 

constata-se que o mesmo não juntou o cálculo do valor que entende 

devido, de acordo com a tese fixada no Tema 810, STF, quando aos 

índices de juros e correção monetária. Sendo assim, nos termos do §3º do 

art. 917 do CPC, oportunizo ao executado a juntada do cálculo, no prazo 

de 15 dias, sobre o qual deverá manifestar o exequente. Havendo 

concordância, ficam desde já homologados, determinando a remessa dos 

autos à contadoria judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 

20/2020-CM, devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de 

RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem 

como art. 5º do referido Provimento. Não havendo concordância, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1033417-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOESSA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033417-25.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA 

MOESSA COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Em que pesem os autos encontrar-se conclusos 

para prolação de sentença a ser proferida no mutirão processual 

(Provimento n. 17/2020-CM ; c/c Portaria n. 30/2020-CGJ), fato é que a 

parte autora pugnou, no Num. 16100577, a realização de audiência de 

instrução para produção de prova oral, com depoimento de testemunhas, 

a qual alega que poderão elucidar os fatos narrados na inicial. Passar ao 

julgamento do feito, sem a produção da prova pugnada, poderia, em tese, 

caracterizar cerceamento de defesa. Sendo assim, após o prazo 

estipulado do mutirão processual, retornem os autos conclusos à 

Magistrada titular, a fim de analisar a viabilidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, conforme pauta da respectiva vara. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014335-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1014335-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. 

Trata-se de reclamação controvertendo o resultado da perícia médica para 

obtenção da CNH Especial. O reclamado apresentou contestação, 

arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No 

mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do 

reclamante nas penas de litigância de má-fé (Num. 25692306). 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, para a 

concessão da CNH Especial é imprescindível que o condutor seja portador 

de deficiência física ou deformidade congênita ou adquirida que produzam 

dificuldade/restrição de mobilidade para dirigir, não havendo nos autos 

qualquer prova nesse sentido, sendo que os laudos médicos particulares 

apresentados pelo autor indicam que ele possui discopatia degenerativa e 

canal estreito com indicação de tratamento cirúrgico, porém, nenhum deles 

indica a limitação para dirigir veículo automotor, circunstância que 

autorizaria a emissão da CNH Especial. Não evidenciada qualquer hipótese 

de litigância de má-fé, deixo de condenar o reclamante, nos termos 

pugnados pelo reclamado. 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006212-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT20148-O 

(ADVOGADO(A))

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006212-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: KEILE BISPO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pugnando pela declaração de nulidade da cláusula de barreira 

estabelecida em concurso público, no qual a reclamante teria sido 

eliminada por não atingir a nota de corte (retificação pedido inicial de Num. 

28524224). O reclamado IBFC apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos 

pedidos iniciais (Num. 25828976). O Estado de Mato Grosso, defendeu a 

regularidade do ato e pugnou pela improcedência dos pedidos (Num. 

28497462). 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, o 

STF já decidiu acerca da legalidade das cláusulas de barreira em 

concurso público, inclusive em sede de Repercussão Geral. Senão 

vejamos: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso 

Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 

caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em 

editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos 

relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio 

da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para 

seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo 

constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF – Tribunal Pleno. RE 

635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,J. 19/02/2014, Publicação 

03-10-2014) Ademais, o percentual constante no edital em análise (50%) 

não se revela abusivo, e guarda consonância com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. 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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0504115-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0504115-76.2015.8.11.0041. AUTOR(A): CAVALARI E REZENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de ação monitória em que o requerente pugna pela 

condenação do requerido ao pagamento dos valores oriundos da certidão 

de créditos, objeto de instrumento particular de cessão de direitos 

realizado entre o requerente e o titular da referida certidão. O requerido, 

mesmo citado, não contestou a demanda. 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. Considerando 

que não é cabível ação monitória no Juizado Especial (Enunciado n. 08, do 

Fonaje), recebo o feito como ação de cobrança, passando ao seu 

julgamento. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende a cobrança de certidão de crédito emitida no ano de 2009, 

relativa a diferenças de escalonamento vertical, juros e correção 

monetária de salários pagos em atraso e diminuição do valor nominal do 

salário (Num. 385536, p. 15). O Decreto nº 20.910/1932 regula a 

prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, seja qual for a sua natureza e estipula o prazo quinquenal 

para sua implementação. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o 

Decreto 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de 

emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem 

como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do 

Poder Executivo Estadual. Referido Decreto Estadual estabelece, no artigo 

2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual de toda e 

qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, 

pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja 

disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido 

decreto, de modo que não há se falar em prescrição, eis que o prazo da 

suspensão se deu até 14/04/2012, tendo a ação sido ajuizada em 

08/12/2015. Sendo assim, devidos os valores oriundos da certidão de 

crédito emitida pelo requerido. Assim, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS 

para: CONDENAR o requerido ao pagamento dos créditos relativos a 

certidão de crédito de Num. 385536, p. 15. Ordenar que os juros de mora 

sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, 

e, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido 

paga, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF. Sem custas e honorários, nos termos 

dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado, determino a 

remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos 

do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, devendo, na sequência, ser 

procedida com a expedição de RPV/PRECATÓRIO, nos termos do art. 535 

e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido Provimento. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030641-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTINO FREIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1030641-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE ALTINO FREIRES REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. Trata-se de 

reclamação para condenação do reclamado em danos morais e materiais, 

sob a arguição de que se envolveu em um acidente de trânsito, pela 

desídia do requerido, que deixou um buraco na pista durante as obras de 

pavimentação, sem qualquer sinalização. O Estado de Mato Grosso, 

citado, não contestou a ação. 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. Inicialmente, considerando que 

o reclamado não contestou a ação, decreto-lhe a revelia, sem, contudo, 

aplicar os seus efeitos em razão da natureza da presente ação. Direto ao 

ponto, da análise acurada dos documentos encartados no feito, 

constata-se ser de rigor a improcedência dos pleitos iniciais. Isso porque, 

os documentos juntados com a inicial não emprestam verossimilhança às 

alegações do autor, não havendo indícios de que os danos verificados 

nas fotos carreadas com a inicial se deram no suposto acidente narrado 

pelo autor em sua inicial, notadamente porque o próprio boletim de 

ocorrência só foi lavrado dois meses depois do suposto sinistro (Num. 

15353447). Da mesma forma, as fotos juntadas no feito, foram tiradas 

algum tempo depois do sinistro narrado, momento em que não existia mais 

a suposta vala indicada pelo autor, bem como não tem o condão de 

indicar, que no momento do acidente, não havia qualquer sinalização no 

local, o que é determinante para indicar a responsabilidade do réu, visto 

que o simples fato de haver um buraco na pista, com sinalização 

adequada, não seria suficiente para tanto. Ademais, deixou o autor de 

juntar aos autos qualquer documento comprobatório dos gastos com o 

veículo, com o que impossível quantificar os danos, sendo vedada 

sentença ilíquida, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 

9.099/95 c/c 27, da Lei 12153/2009. Posto isso, e sem maiores delongas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 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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